
 

UNIVERZA V NOVI GORICI 

POSLOVNO-TEHNIŠKA FAKULTETA 

 

 

 

 

 

 

 

ZASNOVA INFORMACIJSKEGA SISTEMA ZA 

PODPORO IZOBRAŢEVANJU V SREDNJI ŠOLI 

 

 

MAGISTRSKO DELO 

 

 

 

 

 

Robert Čebron 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mentor: prof. dr. Bojan Cestnik 

 

 

 

 

 

 

Nova Gorica, 2011 



 

I 

ZAHVALA 

Najprej bi se rad zahvalil svojemu mentorju prof. dr. Bojanu Cestniku za pomoč in 

koristne napotke pri izdelavi magistrskega dela.  

 

Iskreno se zahvaljujem ženi mag. Poloni K. Čebron za konstruktivne pripombe in 

potrpežljivost v obdobju celotnega študija. 

 



 

II 

 



 

III 

 

NASLOV 
 

Zasnova informacijskega sistema za podporo izobraževanju v srednji 

šoli 

IZVLEČEK 

Izobraževanje nas spremlja skozi vse življenje, saj nikoli ne prenehamo odkrivati 

novih stvari, ki nas zanimajo, ali pa potrebujemo določena znanja, ki jih od nas 

zahteva poslovni svet. Prav tako je izobraževanje pomembno za našo vsakdanjo 

splošno razgledanost in ne nazadnje tudi za notranjo rast, ki jo potrebuje oseba z 

določenimi cilji. Cilj magistrskega dela je predstaviti zasnovo šolskega 

informacijskega sistema za podporo izobraževanju na način, ki je razumljiv ožji in 

širši javnosti, z namenom, da pripomore k hitrejši, enostavnejši in zanesljivejši 

uporabi posameznih aplikacij v vsakdanjem življenju. 

V magistrskem delu smo v jeziku za modeliranje programskih sistemov UML 

izdelali diagrame za spletne aplikacije: e-Dnevnik, e-Redovalnica ter e-

Nadomeščanje. Modele smo prikazali na izbranem nivoju podrobnosti za določeno 

ciljno skupino uporabnikov z  možnostjo nadgradnje. Grafično smo opisali delovanje 

in uporabo aplikacije e-Učilnica ter s stališča upravljanja znanja predstavili 

aplikacijo interaktivne table (e-Tabla). Magistrsko delo smo zaključili z anketo, ki 

smo jo izvedli med uporabniki spletnih aplikacij na srednji šoli. Rezultati ankete  so 

pokazali, da so ti večinoma zadovoljni z uporabo in delovanjem spletnih aplikacij, 

kar pomeni, da jih v veliki večini tudi uporabljajo. 

KLJUČNE BESEDE 

Informacijski sistem, UML diagrami, šola, izobraževalni program, akterji, 

uporabniki, model, sistem 
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TITLE 

Design of an information system to support education in the secondary 

school 

ABSTRACT 

Education is a lifelong process since one never ceases discovering new things that 

are of his/her interest, or one needs a certain knowledge required by the business 

world. Moreover, through education a person broadens his or her horizons, and 

achieves internal growth which is essential to set one’s specific goals. This master 

thesis presents a school information system to support education in a way that is 

comprehensible to the narrower and wider public, aimed at contributing to a faster, 

easier and more reliable use of individual applications in everyday activities. 

This master thesis focuses on employing the UML language for modeling software 

systems. Diagrams for the following web applications were created: e-register, e-

gradebook, and e-substitution. Models were presented at the selected level of detail 

for a specific target group of users, allowing for possible upgrade. The operation and 

use of the virtual classroom application e-classroom was graphically presented. 

Interactive whiteboard application (e-whiteboard) was introduced from the 

perspective of knowledge management. The final part of the thesis exemplifies a 

survey conducted among the users of online applications at high schools. The results 

indicate that most users are satisfied with the use and operation of online 

applications, which leads to the conclusion that the applications are used by a great 

majority. 

KEYWORDS 

Information system, UML diagrams, school, educational program, actors, users, 

model, system 
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1 UVOD 

Hiter ritem življenja, množica različnih vsebin in informacij ter hiter napredek 

različnih tehnologij vplivajo tudi na področje izobraževanja. Zato je postalo nujno, 

da se izobraževalni sistem v šolah prilagodi času ter postane bolj raznovrsten, 

interaktiven ter dijakom in učiteljem prijazen.  

Še pred leti so zaposleni učitelji uporabljali samo internet, pregledovali elektronsko 

pošto in občasno izdelovali predstavitve za pouk. Z večjim razvojem informacijskih 

sistemov izobraževanja, (v nadaljevanju IS), se je začelo povečevati tudi število 

uporabnikov sistema. Tako je informacijski sistem postal nepogrešljiv del 

vsakdanjega življenja na srednji šoli Tehničnem šolskem centru Nova Gorica (v 

nadaljevanju TŠC). Vedno več osnovnih in srednjih šol v Sloveniji uporablja oz. se 

nagiba k uporabi sodobnih e-tehnologij pri izvajanju pouka.  

Šolski spletni informacijski sistem je sistem med seboj povezanih aplikacij, ki 

omogočajo učiteljem, dijakom, staršem in ostalim udeležencem izobraževanja hitro, 

enostavno in prijazno komunikacijo. Aplikacije so storitve, do katerih je dostop 

omogočen prek spleta. Do storitev lahko dostopamo povsod, kjer lahko uporabljamo 

internet. Potrebujemo le običajen spletni brskalnik. 

Cilj magistrskega dela je formalno predstaviti šolski informacijski sistem, 

dokumentirati aplikacije v modelnem jeziku UML (unified modeling language), 

spodbujati zaposlene pri njihovem delu z uporabo novih sodobnih informacijsko-

digitalnih tehnologij ter predlagati nadgradnjo obstoječega šolskega informacijskega 

sistema z aplikacijo e-Dnevnik.  

Končni cilj naloge je predstaviti šolski informacijski sistem za podporo 

izobraževanju na način, ki je razumljiv ožji in širši javnosti, z namenom, da 

pripomore k hitrejšemu in enostavnejšemu reševanju nalog in težav. 

1.1 O problemu 

Ali bi bilo mogoče, da bi posamezen učitelj, ki poučuje določen predmet, vstopil v 

razred brez kakršnihkoli pisnih pripomočkov? Če postavimo vprašanje v kontekst 
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prihodnosti, lahko rečemo, da bi bilo izvedljivo, če pa sprašujemo za sedanjost, je 

zadeva nekoliko drugačna. 

V TŠC Nova Gorica, kjer sem zaposlen kot učitelj, pri vsakodnevnem poučevanju 

uporabljajo večino aplikacij, ki jih bomo predstavili v nadaljevanju magistrskega 

dela. Mogoče prav zato, ker je TŠC med drugim tudi računalniška šola. Prva 

aplikacija, ki so jo sami razvili, je bila e-Redovalnica. Sledile so ji e-Učilnica, e-

Tabla ter nazadnje e-Nadomeščanja. Sistem aplikacij dopolnjuje še e-Dnevnik, ki na 

TŠC še ni razvit; njegovo zasnovo predstavljamo v posebnem poglavju tega dela. 

V magistrskem delu smo za predstavitev zasnove analize in načrta informacijskih 

sistemov uporabili metodologijo modeliranja z UML diagrami. S programom MS 

Visio smo izdelali grafične UML diagrame za posamezno aplikacijo. Z UML 

diagrami predstavimo tako procesni kot statični vidik obravnavanih aplikacij. 

Pri predstavitvi aplikacije e-Tabla smo posebej izpostavili metode in tehnike 

upravljanja znanja. Pri tem smo želeli dokumentirati primer dobre prakse v šoli in 

predvideti možnosti za nadaljnje izboljšave. Na koncu tega dela smo izvedli anketo 

med učitelji in dijaki o uporabi in zadovoljstvu z aplikacijami. Za obdelavo 

rezultatov smo uporabili metodologijo testiranja statističnih hipotez.  

1.2 Informacijski sistem 

V današnjem času si skoraj ne moremo predstavljati poslovanja organizacij brez 

uporabe informacijskih sistemov. Ti namreč ne služijo samo izvajanju transakcij in 

obdelavi podatkov, ampak lahko z njimi pridobimo veliko več. Omogočajo 

oblikovanje in pripravo informacij o poslovanju, odločanju in pridobivanju 

konkurenčne prednosti. Poleg tega vključujejo tudi uporabo sodobnih informacijskih 

orodij, interneta, elektronskega poslovanja in upravljanja znanja (Harris, 2011). 

Informacijski sistem je sistem, v katerem se zbirajo, shranjujejo, procesirajo, 

generirajo in pretakajo informacije, ki so pomembne za organizacijo in so dostopne 

vsem, ki jih želijo uporabiti. Ni le sistem računalnikov, ampak vključuje tudi 

uporabnike, ki jih pri svojem delu uporabljajo. Je zbirka ljudi, strojev in aktivnosti, ki 
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omogoča obdelavo podatkov ter generiranje informacij na način, ki zagotavlja 

zapolnitev informacijskih zahtev organizacije.  

IS ne more obstajati sam zase, ampak le kot del ali podsistem nekega drugega 

sistema (organizacije), ki s posredovanjem podatkov pomaga ljudem v organizaciji, 

da svoje delo opravijo hitreje, bolje in ceneje (Tomažin, 2002). 

1.3 Šolski informacijski sistem v TŠC Nova Gorica 

Šolski informacijski sistem, ki ga uporabljajo v TŠC Nova Gorica, je sestavljen iz 

treh glavnih komponent (slika 1): 

- IS računovodstva, 

- IS za podporo projektom,  

- IS za podporo izobraževanja. 

IS ŠOLE

 

IS RAČUNOVODSTVA

 

IS ZA PODPORO PROJEKTOM

 

IS ZA PODPORO 

IZOBRAŢEVANJA

 
 

Slika 1: Zgradba šolskega informacijskega sistema 

Razvoj IS v TŠC je potekal kot posledica aktivnega razvoja računalništva na šoli. IS 

računovodstva podpira plačilni sistem, osnovna sredstva ter nabavo materiala. IS za 

podporo projektom zagotavlja nemoteno izvajanje tako slovenskih kot mednarodnih 

projektov. IS za podporo izobraževanju uporabljajo učitelji v pedagoškem procesu. 

Računalniški administratorji skrbijo, da sistem nemoteno deluje. V nadaljevanju 

magistrskega dela se bomo osredotočili predvsem na informacijski sistem za podporo 

izobraževanju. 
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1.4 Informacijski sistem za podporo izobraževalnega procesa 

Šolski informacijski sistem za podporo izobraževanja v TŠC je sestavljen iz petih 

komponent (slika 2). Posamezne komponente so računalniške aplikacije, ki se 

uporabljajo za podporo posameznih področij pedagoškega dela. Aplikacije so 

podrobneje opisane v nadaljevanju magistrskega dela. Pet aplikacij (e-Redovalnica, 

e-Nadomeščanje, e-Učilnica, e-Pomoč in e-Tabla) se že uporabljajo pri rednem 

pedagoškem delu, e-Dnevnik pa je še v fazi zasnove. Glavni akterji šolskega IS za 

področje izobraževanja so poleg učiteljev in dijakov še skrbniki šolskega 

informacijskega sistema. 

 

Slika 2: Struktura šolskega IS za podporo izobraževanju 

Skrbnik šolskega informacijskega sistema opravlja naslednja ključna dela:  

 

 pripravlja ustrezna strojna in programska orodja,  

 zagotavlja delovanje strojne in programske opreme,  

 izvaja varnostne ukrepe na področju informacijskih sistemov,  

 izvaja politiko gesel,  

 svetuje na področju uporabe in nadgradnje informacijskih sistemov,  

 vodi predpisano dokumentacijo,  

 pripravlja manj zahtevne ponudbe za naročnika,  

 zagotavlja nemoteno delovanje in vzdržuje informacijsko opremo,  

 komunicira s sodelavci in strankami ter sodeluje v projektnih timih.  
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Njegova naloga je zagotavljanje nemotenega dela strojne in programske opreme ter 

pomoč uporabnikom. Ravno tako kot vsako podjetje potrebuje funkcijo skrbnika 

informacijskih sistemov za nemoteno delovanje informacijske podpore glavni 

dejavnosti, tudi vsaka šola potrebuje svojega skrbnika informacijskih sistemov. 

1.5 Pregled vsebine 

V drugem poglavju predstavljamo jezik UML in njegove gradnike – diagrame. S 

pomočjo diagramov lahko grafično prikažemo delovanje komponent informacijskih 

sistemov, kar pomeni bolj enostavno in realno predstavljivo podobo delovanja 

komponent sistema.  

Tretje poglavje opisuje aplikacijo e-Redovalnica. Ta je zasnovana  tako, da omogoča 

vnašanje in spremljanje osnovnih podatkov o dijakih, pri tem pa ohranja 

funkcionalnost klasične redovalnice. 

Četrto poglavje opisuje e-Pomoč uporabnikom. Aplikacija je namenjena tako 

dijakom kot učiteljem, saj je njen primarni cilj pomoč uporabnikom pri reševanju 

računalniških težav. 

V petem poglavju se posvetimo opisu aplikacije e-Nadomeščanje z uporabo UML 

diagramov. E-Nadomeščanje je spletna rešitev za starše in dijake, predvsem pa za 

učitelje, da si lahko vnaprej pogledajo in se pripravijo na odsotnost učitelja oz. 

učitelja suplenta. Program je zasnovan tako, da nadomeščanja lahko vnaša samo 

ravnatelj oz. pomočnik ravnatelja, dijaki, starši in drugi učitelji pa lahko samo 

pasivno spremljajo nadomeščanja preko spleta. 

Šesto poglavje podrobneje opisuje delovanje sistema e-Učilnica in je razdeljeno na 

več podpoglavij. E-Učilnica je navidezno okolje, kjer se srečujejo učne vsebine, 

učitelji in dijaki. Je dinamična, saj se prilagaja potrebam vsakega dijaka, ker ne 

omejuje prostora in časa učenja. Njen namen je učiteljem in dijakom olajšati 

poučevanje in učenje. 

 

V sedmem poglavju obravnavamo e-Tablo, ki jo razložimo s pomočjo metod in 

tehnik upravljanja znanja. E-Table so namenjene predstavitvam. Uporabljajo jih 
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učitelji in dijaki. S tem orodjem izboljšamo motivacijo in uspešnost dijakov, saj tako 

učenje na temelju raziskovanja postane dinamična učna izkušnja. 

V osmem poglavju prikažemo izdelavo e-Dnevnika s pomočjo UML diagramov. E-

Dnevnik je aplikacija, ki v celoti nadomešča klasičen šolski dnevnik. Namen 

aplikacije e-Dnevnika z UML diagrami je, da omogoča vsem akterjem enostaven 

pregled šolskih podatkov, hitrejšo izvedbo, povezanost z akterji in nadzor nad 

izvedbo.  

Deveto poglavje vključuje analizo ankete. Namen anketnega vprašalnika je ugotoviti, 

kakšno je splošno mnenje uporabnikov aplikacij o informacijskem izobraževalnem 

sistemu na šoli. Odgovore, dobljene z anketnim vprašalnikom, smo analizirali glede 

na pogostost odgovorov, jih grafično prikazali ter ovrednotili. 

V zaključku povzamemo opravljeno delo in predvidimo nadaljnje korake. 
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2 UML DIAGRAMI KOT ORODJE PRI ZASNOVI IS 

Poenoten jezik za modeliranje UML je jezik, namenjen modeliranju. Leta 1995 so ga 

razvili Booch, Rumbaugh in Jocobson (1998) kot posledico težnje po enotnem 

objektno orientiranem jeziku za modeliranje. UML ni metodologija za razvoj IS, 

ampak le univerzalni modelirni jezik, s katerim lahko gradimo različne modele, ki 

nam omogočajo vizualizacijo določenega sistema. Z jezikom UML lahko vizualno 

predstavimo življenjski cikel sistema od raziskave zahtev in potreb do njegove 

implementacije, z njim lahko zasnujemo različne IS (sistem za podporo odločanju, 

šolski IS za podporo izobraževanju itd). 

Poznamo pet osnovnih in tri dodatne UML diagrame. S  programom Visio (MS 

Visio, 2003) grafično prikažemo delovanje določenega sistema, kar pomeni bolj 

enostavno in realno predstavljivo podobo delovanja nekega sistema (Cestnik, 2010).  

Poznamo naslednje vrste UML diagramov: 

 diagram primerov uporabe, 

 diagram razredov in objektov, 

 diagram zaporedja, 

 diagram prehajanja stanj, 

 diagram aktivnosti, 

 diagram sodelovanja, 

 diagram gradnikov in 

 diagram namestitve. 

V nadaljevanju podrobneje opišemo vsakega izmed njih. 

2.1 Diagram primerov uporabe 

Diagram primerov uporabe so namenjeni enostavnemu prikazu zahtev uporabnikov. 

So grafični prikaz delovanja obravnavanega sistema z vidika akterja. Osnovni 

elementi diagrama so akter, primer uporabe in poslovna pravila (povezave med 

akterji uporabe). Pri njegovi izdelavi si pomagamo z intervjuji, ki jih opravimo z 

uporabniki na vseh nivojih organizacije. Akterji so osebe ali drugi sistemi, ki 

sodelujejo z obravnavanim sistemom.  
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Za vsak primer uporabe, ki opisuje funkcionalnost sistema, ustvarimo dokument z 

naslednjim podatki:  

 ime primera uporabe, 

 kratek opis namena, 

 primarni akter, 

 sekundarni akter, 

 začetna točka, 

 končna točka, 

 merljivi rezultati, 

 tok dogodkov, 

 alternativni tok, 

 razširjen primer uporabe, 

 neustaljeni izhod. 

 

Po potrebi lahko nabor podatkov razširimo in prilagodimo lastnim potrebam. Primer 

diagrama primerov uporabe je prikazan na sliki 3. 

2.2 Diagram razredov in objektov 

Diagram razredov in objektov prikazuje statičen model strukture podatkov. Razredi 

predstavljajo načrt za izdelavo objektov v času izvajanja modeliranega programskega 

sistema. Diagram prikazuje razrede (objekte v času izvajanja programskega sistema), 

vmesnike, sodelovanja in njihove povezave. Vsak razred, na vrhu označen z imenom, 

je v diagramu razredov predstavljen s pravokotnikom. Navedeni so tudi njegovi 

atributi in operacije. Ti so lahko javni, prijateljski ali zasebni. Javne, označene z 

znakom »-«, uporablja le razred sam, prijateljske, označene z znakom »#«, pa le 

določen podsistem razredov. Povezave med razredi so lahko asociacije ali 

generalizacije. Razrede lahko združujemo v hierarhije. Primer diagrama razredov in 

objektov je prikazan na sliki 7. 

2.3 Diagram zaporedja 

Z diagramom zaporedij prikažemo časovno zaporedje izmenjave sporočil med 

objekti sistema in zunanjimi akterji. Sestavljen je iz akterjev, objektov, zvez in 
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sporočil. Objekti so označeni s pravokotniki. Objekti in akterji si izmenjujejo 

sporočila, ki so ponazorjena s puščicami (smer puščice je smer toka sporočila). 

Navpične črte predstavljajo življenjske črte objekta, pravokotniki na njih pa obdobje, 

ko je objekt aktiven. Prepoznamo ga po obliki »plavalnih prog«. Primer diagrama 

zaporedja je prikazan na sliki 4. 

2.4 Diagram prehajanja stanj 

Diagram stanj se uporablja za predstavitev spreminjanja stanj sistema, ki jih 

povzročajo različni dogodki. Je eden izmed šestih diagramov UML modeliranja, ki 

predstavlja dinamičen pogled na sistem. Sestavljen je iz stanj, prehodov, dogodkov 

in aktivnosti. Uporaben je pri modeliranju obnašanja vmesnika, razreda ali 

komponente. Diagram aktivnosti je poseben primer diagrama stanj, kjer so prikazana 

vsa stanja aktivnosti in so prehodi sproženi z zaključitvijo določene aktivnosti. 

Prehodi so vezani so na enega akterja. Primer uporabe diagrama prehajanja stanj bi 

lahko bil primer semaforja ali npr. rezervacije sedežev v gledališču. 

2.5 Diagram aktivnosti 

Diagram aktivnosti je grafičen prikaz zaporedja aktivnosti in predstavlja dobro 

osnovo za fazo implementacije. Vsebuje aktivnosti in akcije, ki se izvajajo. 

Vključuje tudi točke odločitve, označene z rombi, v katerih tok aktivnosti nadaljuje 

pot v smeri, ki je odvisna od izhoda odločitve. 

Diagram aktivnosti lahko uporabimo za prikaz delovanja poteka določene predstave 

ali izdelave fakture. Primer diagrama aktivnosti je prikazan na sliki 6. 

2.6 Diagram sodelovanja 

Tako kot diagram zaporedja, je tudi diagram sodelovanja namenjen prikazu dinamike 

sodelovanja med objekti, le da ta bolj poudarja organizacijo objektov, ki med seboj 

sodelujejo. Vrstni red sporočil je označen z ustrezno zaporedno številko. Osnovna 

značilnost diagrama sodelovanja je, da nima časovne komponente, nastopajo pa 

akterji oz. uporabniki. Primer diagrama sodelovanja je prikazan na sliki 14. 
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2.7 Diagram gradnikov 

Za diagram je značilno hierarhično grupiranje kot npr. »kocke Lego«. Uporabljajo ga 

računalničarji pri analizi in načrtovanju informacijskih sistemov. Glavni cilj 

diagrama je pregledna ponazoritev uporabljenih gradnikov.  

2.8 Diagram namestitve 

Diagram namestitve uporabljamo, kadar želimo dokumentirati namestitev 

zahtevnega (lahko tudi porazdeljenega) sistema v produkcijo. Diagram prikazuje, kje 

in kako so nameščeni posamezni gradniki izdelanega sistema. Pomemben je 

predvsem s stališča zagotavljanja nemotenega vzdrževanja in v primerih, ko je 

potrebno znanje o namestitvi sistema posredovati drugim razvijalcem. 

V nadaljevanju magistrskega dela s pomočjo UML diagramov (Booch in drugi, 

1998) predstavimo modele nekaterih aplikacij, ki so oziroma še bodo del 

izobraževalnega informacijskega sistema TŠC. S to predstavitvijo želimo dopolniti 

opisno obliko predstavitve posameznih aplikacij in tako doseči enostavnejšo in 

razumljivejšo predstavitev njihovega delovanja. 
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3 E-REDOVALNICA  

E-Redovalnica je aplikacija za učitelje, starše in dijake, ki si želijo pregleda nad  

ocenami. Zasnovana je tako, da ocene lahko vnašajo samo učitelji, dijaki in starši pa 

lahko spremljajo ocene preko spleta. Tako e-Redovalnica obdrži kredibilnost prave 

redovalnice, vendar ima prednost, saj je lahko dostopna in pregledna. E-Redovalnico 

gosti preprost spletni strežnik z nameščeno podatkovno bazo in podporo 

programskemu jeziku PHP (PHP Hypertext Preprocessor, 2010).  

E-Redovalnica omogoča ocenjevanje in vodenje evidence prisotnosti dijakov. 

Dijakom omogoča vpogled v ocene, podatke o vzgojnih ukrepih in odsotnostih, 

spremembo gesla za dostop do e-Redovalnice, ogledovanje urnika in tiskanje potrdil 

o vpisu. Učitelji pa lahko vpisujejo ocene dijakov, odsotnosti in vzgojne ukrepe, 

izdelajo statistike, natisnejo obvestila o uspehu, spričevala itd. Namen aplikacije e-

Redovalnica je informatizacija procesa in s tem možnost, da imajo vsi akterji hitrejši, 

varnejši ter enostavnejši dostop do informacij. 

3.1 Predstavitev e-Redovalnice z UML diagrami 

3.1.1 Diagram primerov uporabe 

Osebe izven sistema so akterji, ki sodelujejo v posameznem primeru uporabe 

(Cestnik, 2010). Med akterje oz uporabnike, ki so zunaj sistema (slika 3), smo 

uvrstili profesorje, dijake, starše, administratorja, razrednike in ravnatelja. 
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PROFESOR

ADMINISTRATOR

RAVNATELJ

DIJAKI

STARŠI

RAZREDNIK

E-Redovalnica

VPIS PREDMETOV

VPIS OCEN

SPREMEMBA GESLA

BRANJE OCEN

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

TISKANJE SPRIČEVAL

*

*

 

Slika 3: Diagram primerov uporabe za aplikacijo e-Redovalnica 

Poglejmo povezave med posameznimi akterji in objekti v okviru sistema upravljanja 

objektov. V sistemu e-Redovalnice imajo posamezni akterji možnost biti aktivni 

uporabniki ali pa zgolj pasivni uporabniki sistema. Tako si na primer dijaki, starši in 

ravnatelj samo ogledujejo ocene in predmete, ostali uporabniki, npr. razrednik, pa 

imajo polna pooblastila za upravljanje s sistemom. 

3.1.2 Diagram zaporedja 

Diagram zaporedja ali sekvenčni diagram prikazuje procese in objekte, ki se izvajajo 

zaporedno. Diagrami zaporedja nam podajajo časovno dimenzijo sistema, ki ga 

modeliramo. 

Slika 4 prikazuje komunikacijo med uporabnikom in sistemom. V našem primeru je 

uporabnik razrednik, ki uporablja e-Redovalnico. Prikazano je, katere aktivnosti se 

lahko dogajajo na tej relaciji oz. kakšna pooblastila ima oseba na tem delovnem 

mestu.  
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razrednik spletna redovalnica

Vpis gesla in uporabniškega imena

izbrani razred

izbrani dijak

izberi razred

izberi dijaka

izberi predmet

izbrani predmet

prikaz predmeta

preveri geslo

vpis ocene

predogled ocen

tiskanje

 

Slika 4: Diagram zaporedja za aktivnost tiskanja spričeval 

Na sliki 5 lahko vidimo uporabnika pod imenom »starši«, ki je zgolj pasivni 

uporabnik sistema e-Redovalnica, zato si iz sistema lahko samo ogleduje in bere 

določene informacije. 
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spletna redovalnicastarši in dijaki

vpis gesla

ogled ocen
preveri geslo

ogled spričevala

 

Slika 5: Diagram zaporedja za branje informacij 

3.1.3 Diagram aktivnosti 

Z diagramom aktivnosti na sliki 6 smo opisali primer uporabe tiskanja spričeval. 

Omenjeni diagram lahko izdelamo samo za določeno, posamezno aktivnost. Naš 

primer tiskanja spričeval. Najprej se uporabnik prijavi v sistem z ustreznim 

uporabniškim imenom in geslom. V primeru, da je uporabniško ime in geslo 

napačno, se aplikacija vrne na začetek. V primeru pravilnega gesla in uporabniškega 

imena se uporabnik uspešno prijavi v sistem za nadaljnje delo.  
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Slika 6: Diagram aktivnosti za aktivnost tiskanja spričeval 

Diagram aktivnosti prikazuje »grafično pot« za konkretno aktivnost »tiskanje 

spričeval«. Podoben diagram aktivnosti bi lahko izdelali za npr. »vpisovanje ocen« 

ali »vpisovanje predmetov oz. razredov«. 
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3.1.4 Diagram razredov in objektov 

Kot zadnji diagram predstavljamo diagram razredov in objektov. Ta diagram opisuje 

statično strukturo sistema, ki ga sestavljajo objekti, razredi in povezave med njimi. 

RAZRED

-Ime razreda

-Oznaka razreda

UČITELJ

-Ime

-Priimek

-1
*

-1
*

+Vnesi()

+Popravi()

+Zbriši()

PREDMET

-Naziv predmeta

+Vnesi()

+Popravi()

+Zbriši()

PREVERJANJE ZNANJA

-Oblika

-Datum

-Ocena

DIJAK

-Ime dijaka

-Naslov

-Letnica rojstva

PROGRAM

-Ime programa

*

*

*

*

*

*

*

*

+Vnesi()

+Popravi()

+Zbriši()

KONČNA OCENA

-Ocena

*

*

*

*

* *

*

*

 

Slika 7: Diagram razredov in objektov za e-Redovalnico 

Razredi so modelirani kot pravokotniki (slika 7), ki vsebujejo tri komponente: ime 

razreda, množico atributov in množico operacij. Npr. naša povezava med predmeti in 

ocenami pravi, da ima posamezen predmet lahko več ocen. Na konceptualnem 

modelu vidimo razrede, ki so povezane z določenimi relacijami. Posamezne relacije 

med entitetami so opisane obojestransko.  
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3.2 Sklepni del aplikacije e-Redovalnica 

Jezik UML vsebuje osem vrst diagramov. V tem poglavju smo prikazali štiri vrste 

diagramov: diagram primerov uporabe, diagram zaporedja, diagram aktivnosti in 

diagram razredov in objektov. Na enak način je mogoče izdelati tudi ostale UML 

diagrame. 

Model e-Redovalnice, ki smo ga predstavili, lahko uporabimo v vsaki osnovni ali 

srednji šoli. Je zelo enostaven model, razširljiv z dodatnimi aplikacijami. Glavni 

namen e-Redovalnice je formalizirati obstoječo klasično redovalnico in s tem olajšati 

vzgojno-izobraževalno delo na šoli. 
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4 E-POMOČ UPORABNIKOM 

Spletni program e-Pomoč je namenjen tako dijakom kot učiteljem na naši šoli, saj je 

njegov primarni cilj pomagati osebam, ki imajo zaradi neznanja osnov računalništva 

težave in jih sami ne znajo rešiti (DeBrun, 2005). S spletnim programom e-Pomoč 

smo se začeli ukvarjati leta 2009 zaradi velikih težav, ki so nastajale na šoli v zvezi s 

strojno in programsko opremo.  

Podatki z rešitvami so shranjeni na lokalnem omrežju šole tako, da do njih lahko 

dostopamo iz kateregakoli šolskega računalnika, ki je priključen na internet. Rešitve 

problemov so opisane tako, da jih razumejo tudi tisti, ki z računalniki še niso imeli 

opravka. Sistem je zelo stabilen in prilagodljiv prav zaradi vsakodnevnega vnašanja 

novih podatkov v bazo. Program so začeli testirati pri praktičnem pouku, in sicer 

tako, da so dijakom razložili namen in delovanje programa (Bizaj, 2010). 

4.1 Kaj je e-Pomoč uporabnikom in kaj ponuja? 

E-Pomoč je brezplačni spletni program, ki ga je razvilo podjetje SysAid prav z 

namenom, da izboljšajo svoje delovanje in komunikacijo s svojimi strankami. Je 

sistem, v katerega lahko vnašamo probleme ali pa najdemo že rešitve zanje. Na vse 

probleme, ki jih nekdo vnese, lahko odgovori vsak, ki pozna pravilno rešitev. 

Predlog za uporabo tega programa so podali učitelji, ki poučujejo praktični pouk, so 

pa tudi skrbniki sistema (Bizaj, 2010). 

4.2 Diagram primerov uporabe 

Ko se prijavimo, se  prikaže osnovna stran (slika 8). Seznani nas z osnovno uporabo 

tega programa. Od tu lahko oddamo opis svoje težave ali pa pregledamo bazo z 

rešitvami.  
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Slika 8: Osnovna stran programa e-Pomoč (TŠC, 2010) 

e-Pomoč

upravljanje sistema

reševanje problemov

administrator

gost

učitelji prakse

opis problema

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

 

Slika 9: Diagram primerov uporabe za e-Pomoč 

V diagramu primerov uporabe na sliki 9 imamo naslednje uporabnike: 

administratorja, učitelja praktičnega pouka ter gosta. Ko smo prijavljeni v ta program 

kot gost ali  kot poseben uporabnik/tehnik/administrator, kliknemo gumb »Requests« 

in nato »New Request« ter začnemo z opisom problema. Druga, hitrejša možnost je 

uporaba menija (slika 8).  
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4.3 Diagram zaporedja 

Diagram zaporedja interpretiramo tako, da se najprej prijavimo pri administratorju 

programa, nato se prijavimo na naslov, kjer se ta program nahaja (posreduje nam ga 

administrator). Obstaja tudi možnost, da si program prenesemo na drug računalnik in 

si tako ustvarimo samostojno bazo za drugo organizacijo.  

Ko smo opisali našo težavo (potrebno jo je opisati čim bolj natančno, po korakih za 

lažjo in hitrejšo odpravo napak) in vse primerno označili, ga lahko oddamo v sistem 

in čakamo na odgovor.  

administrator e-Pomoč, baza učitelj

registracija pri administratorju

postopek registracije

posredovanje naslova, kjer se nahaja program

prijava v program

zahtevek?

oddaja problema in čakanje na odgovor

povezan z programom

sprejem problema

iskanje odgovorov

posredovanje odgovora učitelju

posredobanje odgovora bazi, da vidijo vsi

 

Slika 10: Diagram zaporedja za aplikacijo e-Pomoč 

Sistem nudi tudi možnost, da isto težavo lahko pošljemo točno določeni osebi, za 

katero vemo, da jo bo rešila hitreje. Odgovor na vprašanje največkrat reši 

administrator sistema, saj ima največ izkušenj. Administrator najprej pregleda težavo 

in jo v najkrajšem roku tudi direktno posreduje uporabniku, ki je težavo vnesel. 

Istočasno se odgovor na vprašanje že prenese v samo bazo podatkov tudi za ostale 

uporabnike (slika 10). Če odgovor na težavo ne pomaga, sistem omogoča tudi, da se 
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lahko administrator in uporabnik med seboj neposredno pogovarjata (podobno s 

programom Messenger).  

Ko najdemo odgovor na težavo, enostavno kliknemo nanj in odpre se natančen opis 

postopka, kako  težavo odpravimo. 

4.4 Uporaba programa 

Kot je navedeno zgoraj, lahko program uporabljamo kjerkoli (npr. v šoli, doma itd.) 

in to zelo preprosto. Kadar ima več uporabnikov težave, si pomagamo s programom 

e-Pomoč in si s tem na enostaven način izmenjujemo potrebna strokovna znanja. S 

tako vzpostavitvijo baze znanja si lahko (vzdrževalci informacijskega sistema) na 

enostaven in hiter način olajšamo delo. Program se namesti brez težav in je 

uporabniku prijazen. Njegova prednost je tudi lahka dosegljivost in prilagodljivost. 

Na šoli učitelji že uporabljamo omenjeni spletni program za enostavnejše reševanje 

uporabniških težav. Izobraževanje učiteljev je potekalo v sklopu strokovnega 

izobraževanja, za katerega smo potrebovali v povprečju šest šolskih ur. V primerjavi 

z dijaki je to dvakrat več časa kot običajno, saj moramo razumeti, da so bili v 

izobraževanje vključeni tudi učitelji, ki računalnika še nikoli niso uporabljali. Vloga 

vodstva je bila, da se večina učiteljev seznani z omenjenim programom in ustrezno 

izobrazi, saj bodo s tem bogatejši za nova znanja in veščine, potrebne pri delu in 

vsakdanjem življenju. 

Analiza je pokazala, da se v program dnevno povprečno prijavlja 15 do 20 učiteljev 

in dijakov. Zavedati se moramo, da je  baza podatkov na začetku prazna, vendar so jo 

v dveh letih zelo obogatili.  

4.5 Sklepni del aplikacije e-Pomoč 

Uporaba programa je zelo enostavna in omogoča takojšnjo uporabo sistema. 

Predlagali bi ga vsem ustanovam, ki imajo veliko uporabo računalniških sistemov, 

saj bi si z njim zelo olajšali delo, pridobili dodatna znanja in težavo odpravili sami, v 

najkrajšem času. Učitelji naše šole se trudijo, da bi se naučili uporabljati enostavne in 

kljub temu zelo uporabne programe. Seveda obstajajo tudi drugi, konkurenčni 

programi, ki so dokaj uporabni, vendar so nekateri uporabniku bolj prijazni kot drugi.  
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5 E-NADOMEŠČANJE 

5.1 Kaj je aplikacija e-Nadomeščanje? 

E-Nadomeščanje je spletna rešitev za starše in dijake, predvsem pa za učitelje, da si 

lahko vnaprej pogledajo in se pripravijo na odsotnost učitelja oz. učitelja suplenta. 

Program je zasnovan tako, da nadomeščanja lahko vnaša samo ravnatelj oz. 

pomočnik ravnatelja, dijaki, starši in drugi učitelji pa lahko samo pasivno spremljajo 

informacijo o nadomeščanju preko spleta. Velika prednost in enostavnost programa 

je v tem, da lahko do njega dostopamo od kjerkoli, ne da bi pri tem potrebovali geslo 

in uporabniško ime. Vse informacije so javne. 

5.2 Predstavitev e-Nadomeščanja z UML diagrami 

5.2.1 Diagram primerov uporabe 

e-Nadomeščanje

Ravnatelj

Učitelj

Dijaki

Starši

Pomočnik ravnatelja

Vpisovanje nadomeščanj

Spremljanje nadomeščanj

*

*

*

*

* *

Izvajanje nadomeščanj

*

*

*
*

*

*

*

*

**

 

Slika 11: Diagram primerov uporabe za aplikacijo e-Nadomeščanje 
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Osebe izven sistema so akterji, ki sodelujejo pri dogajanju v posameznem primeru 

uporabe (slika 11) (Cestnik, 2010). Med akterje oz uporabnike, ki so zunaj sistema, 

smo definirali profesorje, dijake, starše, razrednike, ravnatelja ter pomočnika 

ravnatelja. 

Poglejmo povezave med posameznimi akterji in objekti v okviru sistema upravljanja 

objektov. V sistemu e-Nadomeščanja imajo posamezni akterji možnost biti samo 

pasivni uporabniki sistema, razen ravnatelja. Tako si na primer dijaki, starši in 

učitelji samo ogledujejo nadomeščanja, ostali uporabniki, npr. ravnatelj, pa imajo 

polna pooblastila za upravljanje s sistemom. 

5.2.2 Potek primera uporabe za vpis nadomeščanj 

Slika 12 prikazuje, kako lahko za primer uporabe vnesemo besedilo znotraj 

programa. 

 

Slika 12: Kratek opis primera uporabe za izvedbo nadomeščanja 
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5.2.3 Diagram zaporedja 

Diagram zaporedja ali sekvenčni diagram prikazuje procese in objekte, ki se izvajajo 

sočasno. Podajajo nam časovno modeliranje. Diagram prikazuje odnos med 

uporabnikom in sistemom. V našem primeru je glavni akter npr. ravnatelj, ki 

komunicira s programom e-Nadomeščanje (slika 13). 

e-NadomeščanjeUčitelj Ravnatelj Dijaki Starši

sporočilo o odsotnosti

prijava v e-nadomeščanje

preveri geslo

izberi učitelja

vnos učitelja

izbor razreda

vnos razreda

vrsta odsotnosti

vnos razloga odsotnosti

izbor dobe odsotnosti

vnos časa odsotnosti

predogled

objava odsotnosti

spremljanje odsotnosti učiteljev

spremljanje odsotnosti učiteljev

spremljanje odsotnosti

obvestilo ravnatelja učitelju

 

Slika 13: Diagram zaporedja za aplikacijo e-Nadomeščanje 

Prikazano je, katere aktivnosti se lahko dogajajo na tej relaciji, oz. kakšna pooblastila 

ima oseba na tem delovnem mestu.  

Na drugi strani pa lahko vidimo uporabnika pod imenom »dijaki«, ki so zgolj pasivni 

uporabniki sistema e-Nadomeščanje, saj si v sistemu lahko le ogledujejo in berejo 

določene informacije. 
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5.2.4 Diagram sodelovanja 

Diagram sodelovanja prikazuje slika 14. Diagram prikazuje komunikacijo med 

posameznimi akterji oz. objekti. Časovna komponenta nas ne zanima, imamo pa 

zapisane posamezne dogodke po vrstnem redu. 

Učitelj Ravnatelj

Starši Dijaki

e-nadomeščanje-program

1. sporoči odsotnost

objava nadomeščanj

2. prijava v program

 3. vpis nadomeščanj

  4. odjava iz programa

5
. iz

v
e

d
b

a

6. sprem
ljanje nadom

eščanj6.
 s

pr
em

lja
nj
e 

na
do

m
eš

ča
nj

 

Slika 14: Diagram sodelovanja za prikaz e-Nadomeščanj 

5.2.5 Diagram aktivnosti 

Diagram aktivnosti na sliki 15 smo opisali glede na primer uporabe vpisovanja 

odsotnosti. Omenjeni diagram lahko izdelamo samo za določeno, posamezno 

aktivnost. 

Naš primer opisuje potek vpisovanja odsotnosti. Najprej se uporabnik ravnatelj 

prijavi v program z ustreznim uporabniškim imenom in geslom. V primeru, da je 

uporabniško ime in geslo napačno, se aplikacija vrne spet na začetek. V primeru 

pravilnega gesla in uporabniškega imena se uporabnik uspešno prijavi v sistem za 

nadaljnjo delo. Sledi vpis odsotnega učitelja in določitev nadomestnega učitelja oz. 

suplenta. Postopek lahko večkrat ponovimo v primeru, da imamo več odsotnih 

učiteljev. Na koncu sledi objava nadomeščanj, ki jo lahko vidijo vsi uporabniki. 
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začetek

prijava v e-suplence vnos gesla

Napačna prijava

Pravilna prijava

Vpis odsotnega učitelja

izbor nadomestnega učitelja

vnos razredov

Izbor drugega nadomestnega 

učitelja

predogled

objava nadomeščanj

zaključek

vpis drugega odsotnega učitelja

 

Slika 15: Diagram aktivnosti za prikaz vpisa odsotnosti učitelja 

5.2.6 Sklepni del aplikacije e-Nadomeščanje 

Namen aplikacije e-Nadomeščanje je, da omogoča vsem akterjem hitrejše in 

enostavnejše spremljanje odsotnosti. Velika prednost in enostavnost programa je v 

tem, da lahko do njega dostopamo od kjerkoli, ne da bi pri tem potrebovali geslo in 

uporabniško ime. 
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6 E-UČILNICA 

E-Učilnica je realizirana kot navidezno okolje na spletu, kjer lahko učitelji in dijaki 

dostopajo do različnih učnih vsebin. Je dinamična, saj se prilagaja potrebam vsakega 

dijaka in ne omejuje prostora in časa učenja. Njen namen je učiteljem in dijakom 

olajšati poučevanje in učenje. Delovanje sistema e-Učilnica bomo v nadaljevanju 

poglavja prikazali s pomočjo zaslonskih slik. 

6.1 Kako dostopamo do e-Učilnice? 

Do e-Učilnice dostopamo tako, da odpremo internetni brskalnik ter v polje za spletni 

naslov (slika 16) vpišemo http://web.tsc.si/www/index.php. To je stran, ki nas 

poveže z našo e-Učilnico. 

 

 

Slika 16: Spletni naslov e-Učilnice TŠC Nova Gorica 

Ko smo na domači strani TŠC, gremo z drsnim trakom navzdol in na desni strani 

zagledamo napis »Spletne učilnice« ter kliknemo nanj. 

6.2 Prijava v e-Učilnico 

Na zaslonu se nam odpre strežnik e-Gradiv TŠC. Na vrhu desno je napis »Prijava«. 

E-Učilnica predmeta je sestavljena iz treh delov (levo, osrednje in desno okno). Levo 

okno ima vsebino relativno stalno, osrednje okno vsebuje navodila za dijake in 

gradiva, desno okno pa vsebuje vsebine, ki se vsakodnevno spreminjajo (slika 17). 

Vsebina posameznega okna je odvisna od nastavitev učitelja in se zato lahko od 

predmeta do predmeta razlikuje. Levo in desno okno ponujata informacije ali dostop 

do različnih funkcij. Okna so enotna, pri čemer se na vrhu nahaja rdeča vrstica z 

imenom bloka »Glavni meni«, pod tem pa je na belem ozadju prikazana vsebina 

bloka (»Novice na strežniku«, »Vsi predmeti«). Osrednje okno, ki je namenjeno 

vsebinam in aktivnostim predmeta, ima na začetku uvodni del, v katerem je forum 

http://web.tsc.si/
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novic (slika 18), katerega uporabljamo predvsem za obveščanje dijakov. V tem delu 

lahko objavimo splošne napotke za učenje, cilje predmeta oz. forum za klepet, ki ni 

neposredno vezan na predmet. Forume, ki so vezani na predmet, je priporočljivo 

odpirati znotraj tednov oz. poglavij (Moodle, 2010).  

 

Slika 17: Spletna stran e-Gradiv 

Po kliku se nam odpre okno za prijavo, kjer vpišemo svoje uporabniško ime in geslo 

(slika 18), ki ga dobimo pri administratorju e-izobraževanja. Pri geslu pazimo na 

uporabo velikih in malih črk. 

 

Slika 18: Dostop do e-Gradiv 

Če dostopa do e-Učilnice nimamo ali smo pozabili uporabniško ime ali geslo, se 

lahko prijavimo kot gost (slika 19), vendar le v nekatere predmete. 
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Slika 19: Prijava gostov v e-Učilnico 

6.3 Izbira predmeta 

Ko se uspešno prijavimo, se odpre glavni meni, kjer izberemo »Vsi predmeti« in 

poiščemo predmet, ki ga bi radi obiskali. Ime predmeta vam posreduje učitelj (ki mu 

ga odpre administrator e-Učilnice). Prav tako administrator poskrbi za vnos osnovnih 

podatkov o predmetu, kot so ime predmeta, šola, ime programa, letnik in odgovorni 

učitelj za urejanje predmeta. Na tem glavnem meniju imamo poleg »Glavnega 

menija« in »Moji predmeti« tudi »Koledar«, »Prihodnje dogodke«, »Prisotne 

uporabnike« in »Sporočila« (slika 20). Iz imena predmeta je razvidno ime predmeta, 

letnik izvajanja programa in oddelek. Ime predmeta vnese administrator, opis, 

nastavitve, povzetek in druge podrobnosti predmeta pa vnese učitelj (Moodle, 2010). 

 

Slika 20: Glavni meni e-Učilnice 

Ko kliknemo predmet, ki ga želimo obiskati, se odpre e-Učilnica (slika 21). 
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Slika 21: E-Učilnica praktičnega pouka 

6.4 Uporaba e-Učilnice 

Večje razlike pri delu z e-Učilnico med dostopom dijakov in učiteljev se kažejo pri 

posameznih predmetih. Če je učitelj vključen v različne predmete z različnimi 

vlogami (npr. pri enem predmetu je v vlogi učitelja, pri drugem predmetu pa 

udeleženec), ima pristojnosti, ki so predvidene za učitelja oz. za udeleženca.  

Ko uporabljamo spletno učilnico, imamo na razpolago različne možnosti, in sicer: 

1. Osebe (koliko dijakov in učiteljev je trenutno prijavljenih v e-Učilnici); 

S klikom na ime udeleženca se prikaže profil izbranega uporabnika. Tako udeležencu 

lahko pošljemo sporočilo ali e-pošto, pregledujemo njegove aktivnosti ali bloge. 

Seznam prijavljenih uporabnikov se osveži vsakih 5 minut. 

2. Aktivnosti (tukaj imamo forum, naloge in vire); 

3. Išči v forumih (tukaj iščemo po forumu); 

4. Administracija (tukaj imamo svoje ocene in svoj profil); 

5. Moji predmeti (tukaj imamo predmete, ki jih lahko obiščemo); 

6. Zadnje novice (tukaj so novice, ki so prišle zadnje); 
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Tu je prikazan seznam zadnjih novic, ki so bile dodane v e-Učilnico ali k 

posameznemu predmetu. S klikom na naslov novice na seznamu bomo lahko prebrali 

celotno novico na forumu. Novice dodajajo učitelji preko foruma novic (slika 22). 

7. Prihodnji dogodki (tukaj imamo napovedi dogodkov); 

8. Nedavne dejavnosti (dejavnosti, ki so se zgodile pred kratkim). 

 

Slika 22: Uvodna stran e-Učilnice 

S klikom na povezavo »Nastavitve« nastavimo sestavine predmeta (slika 23). Najprej 

imamo polno ime, ki predstavlja ime predmeta in kratko ime, ki ga zapišemo s 

kratico predmeta. Nato sledi »Povzetek«, s katerim opišemo nekaj osnovnih 

podatkov o predmetu (npr. kaj bodo dijaki pri predmetu spoznali, kakšne so vsebine 

predmeta itd.). Za tem imamo »Obliko«, s katero spreminjamo videz e-Učilnice 

glede na teme izvajanja predmeta (poklicna matura, splošni predmeti, strokovni 

predmeti itd.) in število poglavij. Naslednja povezava je »Datum začetka predmeta«, 

s katero nastavimo datum, ki je predviden za začetek izvedbe predmeta. Pred tem 

datumom predmet dijakom ne bo dostopen. Pri nastavitvi največje velikosti naložene 

datoteke omejimo velikost oddajanja nalog oz. poročil na našo e-Učilnico. 

Maksimalno naložena datoteka je velika 4,8 MB. Pri vpisovanju  lahko dijake 

vključimo v predmet ročno ali pa omogočimo, da se k predmetu vpisujejo sami. V ta 
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namen moramo v vrstici »Predmet odprt za vpis« izbrati, da se dijaki k predmetu 

lahko vpišejo sami, če jim seveda učitelj zaupa ključ za vpis.  

Časovni obseg omogoča, da vpis omejimo na določen čas. Če se odločimo za to 

možnost, nastavimo v vrstici »Časovni obseg« začetni in končni datum za vpis, pri 

čemer je minimalni rok za vpis 2 dni. Če pri začetnem in končnem datumu 

odkljukamo možnost »Onemogoči«, bo vpisovanje možno tudi izven časovnega 

roka. Nastavitev »Trajanje vpisov« omogoča, da so po določenem časovnem obdobju 

dijaki samodejno izbrisani iz predmeta. To funkcijo uporabljamo učitelji enkrat 

letno, ko se generacija dijakov zamenja in si tako naredimo boljši pregled nad e-

Učilnico. S »Število tednov/poglavij« si nastavimo tedne oz poglavja v e-Učilnici. 

Vsaka e-učilnica ima lahko poljubno tednov oz poglavij, pomembno pa je, da jih 

nastavimo na začetku, preden v e-Učilnico začnemo dodajati gradiva, saj se lahko 

zgodi, da bomo določena gradiva izgubili. »Ključ za vpis« naj bo na začetku za 

dijake enostaven, da si ga bodo lahko zapomnili. Nenadzorovan dostop dijakov do 

predmeta nam bo otežil kakovostno izvedbo predmeta. Če uporabimo ključ za dostop 

do e-učilnice, je priporočljivo, da po zaključenem vpisu ključ spremenimo. V tem 

primeru za ključ uporabimo zahtevnejšo kombinacijo črk in številk, saj bo tako 

predmet varneje zaklenjen pred vsiljivci. Ključ je možno večkrat spremeniti. Imamo 

možnost nastavitve, da si naš predmet lahko ogledajo tudi gostje s ključem ali pa, da 

dostopa ne dovolimo (Moodle, 2010). 

Ostale nastavitve lahko pustimo nespremenjene. Lahko sicer spremenimo imena 

udeležencev (učitelji, dijaki), kar je posebej primerno, če npr. predmet izvajamo za 

podjetje (takrat namesto dijakov lahko uporabimo udeležence), ali pa e-Učilnico 

uporabimo za druge potrebe. Na novo vnesene spremembe shranimo s klikom na 

gumb »Shrani spremembe«. Ko imamo predmet nastavljen, lahko začnemo urejati 

okolje predmeta oz. dodajati vire in dejavnosti. 
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Slika 23: Ureditev nastavitve predmeta 

6.5 Oddaja poročila v e-Učilnici  

V e-Učilnici dijaki oddajajo poročila tako, da izberejo »Vir«, poiščejo »Brskaj« in 

naložijo datoteko (slika 24, 25). Primer oddaje naloge: 

1. Kliknemo na popisovanje računalniških komponent. 

 

Slika 24: Oddajanje datotek v e-Učilnici 

2. Če želimo poiskati datoteko, kliknemo »Brskaj« (Browse). Ko najdemo datoteko 

na našem računalniku, kliknemo »Naloži datoteko«. 
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Slika 25: Oddaja datotek 

6.6 Uporaba in izgled e-Učilnice 

E-Učilnica se glede uporabe učiteljev in dijakov razlikuje po tem, da učitelji lahko 

uporabljajo administratorske ukaze (»Vključi urejanje«, »Nastavitve«, »Dodeli 

vloge«, »Ocene«, »Skupine«, »Varnostna kopija«, »Obnovi«, »Uvozi«, 

»Poenostavi«, »Poročila«, »Vprašanja«, »Datoteke«, »Izpiši me iz«, »Profil«), 

medtem ko dijaki lahko samo oddajajo, berejo, si pošiljajo sporočila in klepetajo po 

forumih. Učiteljev vpogled na prvo stran se od dijakov bistveno ne razlikuje (slika 

26). Razlike so le v tem, da učitelj vidi tudi vsebine predmeta, ki jih je že izvajal, 

medtem ko so za dijake skrite. Osnove in vsebine ostanejo nespremenjene. Takšen 

pristop je za učitelje zelo koristen, saj ima tako tudi kasneje vpogled v vsebine, kar 

mu olajša pripravo novega predmeta. Uporabljamo lahko tudi že pripravljene vsebine 

iz nekega drugega predmeta, pri čemer pa je potrebno imeti ključ.  

 

Slika 26: Izgled e-Učilnice, ko je prijavljen učitelj 
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Po urejanju predmeta lahko s klikom na gumb »Preklopi vlogo v« spremenimo vlogo 

v udeleženca. Tako preverimo, kako bodo predmet videli dijaki. Pogled udeleženca 

izklopimo s klikom na gumb »Vrni se v normalno vlogo«, ki se pojavi, ko imamo 

vključen pogled udeleženca. Če želimo predmet ponovno urejati, moramo ogled 

udeleženca izklopiti. Možnost uporabe pogleda udeleženca lahko uporabite le pri 

predmetih, ki so na voljo dijakom (predmet na seznamu predmetov ni izpisan s sivo 

barvo) (Moodle, 2010). 

6.7 Urejanje e-Učilnice 

Urejanje e-Učilnice lahko vključimo s klikom na »Administracija« ter v zgornjem 

desnemu kotu »Vključi urejanje«. 

 

Slika 27: Vključitev urejanja e-Učilnice 

Če hočemo urejanje izključiti (slika 27), kliknemo na »Administracija izključi 

urejanje« ali pa v desnemu kotu »Izključi urejanje«. Ko kliknemo »Vključi urejanje«, 

se nam pojavi precej drugačna e-Učilnica, v kateri so prikazane možnosti za delo z 

bloki (levo in desno okno) ter možnosti dodajanja virov in dejavnosti v osrednjem 

oknu predmeta. Ko imamo dodane vire ali dejavnosti, jih lahko na prvi strani 

predmeta urejamo s pomočjo ikon, ki se pojavijo za imenom vir/dejavnost, ko imamo 

vključeno urejanje predmeta. 
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Slika 28: Možnosti urejanja e-Učilnice 

Izbira blokov določa videz ter funkcionalnost levega in desnega okna predmeta (slika 

28). S pravilno postavitvijo in izbiro blokov lahko dijakom olajšamo delo pri 

predmetu. 

6.8 Odjava iz e-Učilnice 

»Po končanem delu se je potrebno iz e-Učilnice odjaviti s klikom na povezavo 

»Odjava« (Moodle, 2010). Odjava iz e-Učilnice je zelo preprosta. Odjavimo se tako, 

da gremo z drsnim trakom prav do konca e-Učilnice in na sredini kliknemo napis 

»Odjava« ali pa zapremo okno pregledovalnika spletnih strani. 

6.9 Sklepni del aplikacije e-Učilnice 

E-Učilnica je posebej pripravljena spletna stran, ki podpira e-Izobraževanje. Tu se 

izvajajo različni predmeti, v okviru katerih dijaki in učitelji kadarkoli in od kjerkoli 

sodelujejo pri raznih aktivnostih, s katerimi gradijo svoje znanje. Za vstop v e-

Učilnico potrebujemo le računalnik z dostopom do interneta in katerikoli brskalnik. 

Uporabniki e-Učilnice so dijaki in učitelji. Za nemoteno delovanje in uporabo e- 

Učilnic skrbi administrator oz. skrbnik e-Učilnic.  
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7 E-TABLA 

7.1 Kaj je e-Tabla? 

E-Tabla postaja vsakdanji pripomoček, ki ga učenci in učitelji sprejemajo in 

dojemajo podobno kot navadno belo tablo s flomastri ali staro zeleno tablo s kredo. 

Ima velik interaktivni zaslon, na katerem lahko učitelji in dijaki preučujejo spletno 

stran, naredijo naravoslovno predstavitev ali se odpravijo na virtualno ekskurzijo. S 

tem izboljšamo motivacijo in uspešnost dijakov – učenje na temelju raziskovanja 

postane dinamična učna izkušnja.  

7.1.1  Kako jo uporabljamo? 

Nekatere elektronske table imajo aktivno sprednjo stran, ki deluje s pomočjo 

programske opreme, možna je uporaba pisala na dotik (slika 29). S pritiskom na 

tipko (uporabnik) na pisalu lahko izbiramo med upravljanjem table z elektronskim 

pisalom ali dotikom. Na voljo sta dve pisali: elektronsko pisalo in pisalo, ki ga 

uporabljamo kot kazalnik. 

Nekatere table so že tako dovršene, da imajo enake funkcije kot miška in tipkovnica. 

Enostavno se dotaknemo površine interaktivne table in izberemo menije in ikone. Za 

pisanje zapiskov vzamemo pisalo in pišemo z njim ali kar s prstom. Ne potrebujemo 

baterij ali posebnih orodij, ki nas lahko pustijo na cedilu oz. se izgubijo.  

 

 

 

Slika 29: Upravljanje e-Table 
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7.1.2 Uporabnost 

Uporabnost e-Table se kaže v zajemanju, shranjevanju in prenosu znanja. Izkušnje 

kažejo, da so interaktivne table v učnem procesu predvsem sredstvo za prenos 

znanja.  

Namenjene so predvsem predstavitvam (slika 30), zato jih lahko uporabljajo učitelji, 

profesorji in razni menedžerji. Predvsem ponekod v tujini so e-Table že zamenjale 

tradicionalne table s kredo. Danes jih uporablja že marsikatera osnovna in srednja 

šola v Sloveniji. Na njih je namreč lahko prikazano vse, pa tudi projektorji, ki so v 

uporabi skupaj s tablami, so združljivi z DVD predvajalniki. Povprečna površina e-

Table je približno 2 m
2
, njena teža pa 40 kilogramov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 30: Uporabnost e-Table 

 

7.1.3  Prednost in zamenjava elektronske table pred klasičnimi 

Prva prednost table je ta, da predavatelj lahko na klasično tablo naredi izvrstne skice 

in razlage, a jih ne bo mogel uporabiti niti takoj po tem, ko bo tabla zbrisana, kaj šele 

na drugih predavanjih na isto temo. E-Table imajo veliko prednosti pred klasičnimi. 

Table ni potrebno brisati, ko je polna, ampak se enostavno odpre nov »list«, starega 

pa shrani. Z njo lahko neposredno dostopamo do interneta in predstavljamo želeno 
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temo vsaj tako enostavno kot z navadno projekcijo z računalnikom. Druga prednost 

take table je, da jo lahko uporabljamo tudi kot projektor, pri čemer je uporaba table 

še lažja od uporabe projektorja, saj nam za uporabo ni potrebno hoditi do 

računalnika, ampak lahko vse funkcije izvedemo s pisalom (ki prevzame vlogo 

miške) (Šoštarič, 2008). 

7.2  Motivacija zaposlenih z e-Tablo 

Pri pridobivanju in uporabi znanja je pomemben dejavnik motivacija zaposlenih. 

Čim večja je motivacija zaposlenih, tem večji je njihov interes za uspešno realizacijo 

upravljanja z znanjem. Eden od načinov povečevanja motivacije je nedvomno 

pridobivanje novih informacijsko-komunikacijskih tehnologij (v nadaljevanju IKT) 

oz. orodij, ki bi nadomestili stare (internet, spletna redovalnica itd.) (Rugelj, 2007). 

Uporaba IKT opreme pri pouku učitelju lajša delo, čeprav se na začetku na prvi 

pogled ne zdi tako. Veliko je namreč dela s pripravo nalog in predstavitev, ki pa jih 

učitelj lahko večkrat uporablja pri delu z različnimi skupinami oziroma razredi. 

Uporaba e-Table učitelju omogoča, da si doma oziroma vnaprej pripravi predstavitve 

ali naloge. Le-te pa lahko vsebujejo besedilo, slike, zemljevide, povezave do drugih 

datotek, npr. avdio ali video posnetkov itd. Programska oprema e-Table nam ponuja 

tudi celo zakladnico različnih virov, ki jih lahko uporabljamo med urami. 

Izkušnje kažejo, da so učitelji, ki poučujejo naravoslovne predmete, nekoliko bolj 

naklonjeni uporabi e-Table, kot pa učitelji, ki poučujejo družboslovne predmete. 

Tudi sicer so novejšim orodjem v splošnem bolj naklonjene mlajše generacije 

učiteljev, starejše generacije namreč še vedno najraje prisegajo na klasičen način 

učenja (grafoskop, navadne table itd.). 

7.2.1 Odpor sodelavcev do novih tehnologij 

Na šoli, kjer poučujem (Tehniški šolski center Nova Gorica), je tehnološki razvoj 

precej hiter – računalniki, tiskalniki, projektorji in platna so na voljo skorajda vsem, 

a kljub temu se je za uporabo e-Table do sedaj navdušilo le 30 %  učiteljev. 

Zanimivo je dejstvo, da gre pri tem za prevladujočo populacijo moških, čemur bi 

lahko pripisali specifičnost zaposlenih glede na profil izobrazbe (večinoma so to 
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tehnični profili) ter s tem povezano tehnološko pismenost, praktičnost in dojemljivost 

za nove tehnologije.  

Ker pa so dijaki bolj prilagodljivi od učiteljev in laže sprejemajo in osvajajo 

pridobitve, ki jih prinašajo nove tehnologije, so take table zanje zelo dobrodošle. 

Poleg praktične uporabnosti so zato lahko velika popestritev pouka. Glede na to, da 

smo ljudje zelo različni, je tudi pri učiteljih zaznati razlike pri sprejemanju novih 

tehnologij, ki naj bi olajšale učne procese. Nekateri še vedno prisegajo na stare – 

»preverjene« pripomočke, ker mogoče ne želijo vlagati truda, časa in znanja pri 

uporabi novih. Lahko bi rekli, da taki učitelji ne znajo oceniti, kolikšna bi bila 

končna pridobitev, ko bi nov pripomoček, npr. interaktivno tablo, osvojili, možno pa 

je tudi, da so do novih tehnologij preprosto nezaupljivi. 

7.2.2 Odziv dijakov na nove informacijske tehnologije 

Odziv dijakov na e-tablo je neprimerno boljši v primerjavi z odzivom učiteljev. 

Uporabnik lahko rešuje primere oz. vaje kar na e-Tabli in je s tem neposredno 

udeležen pri uporabi. Kljub temu pa ne smemo pozabiti, da pretirana uporaba istega 

orodja lahko privede tudi do tega, da se dijaki le-tega prehitro naveličajo, zato je še 

vedno najboljša kombinacija različnih metod oz. čim bolj pestra uporaba 

pripomočkov pri poučevanju. Obdržati je potrebno le nekaj zdrave razdalje in 

presoditi, kdaj je česa preveč. 

7.2.3 Uporaba e-Table za upravljanje znanja 

E-Tabla ni uporabna samo kot pripomoček pri frontalnem načinu poučevanja oz. 

predavanju, ampak jo lahko uporabljamo tudi pri individualnih in skupinskih 

nalogah, reševanju nalog v tandemu, pri možganski nevihti (angl. brainstorming), pri 

raznih projektih na šoli ter kot pripomoček pri gradnji repozitorjev znanja. Kot zelo 

učinkovita se je izkazala tudi pri medpredmetnem povezovanju in to celo pri pouku 

športne vzgoje.  
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7.2.4 Izmenjava izkušenj z drugimi šolami 

Zelo spodbudno je dejstvo, da se vedno več izobraževalnih ustanov odloča za 

posodobitev pouka v smislu uvajanja novih informacijsko-komunikacijskih 

tehnologij. Odlične priložnosti za pogovore in izmenjavo izkušenj o uporabi novejših 

učnih sredstvih, ki jih uporabljajo različne šole, se pokažejo ob priložnostnih 

aktivnostih: v okviru raznih srečanj, seminarjev, tekmovanj, projektnih dnevov, 

dnevov odprtih vrat, ekskurzij in celo v šoli v naravi. Druga možnost izmenjave 

izkušenj so sistematične aktivnosti, kamor lahko uvrstimo v ta namen organizirana 

izobraževanja, sestanke, strokovne aktive pedagoških delavcev itd. 

7.3 Sklepni del aplikacije e-Table 

Moderni integrirani sistemi v učilnicah pomagajo učiteljem vzbuditi pozornost 

dijakov, jih motivirati, jim pomagati pri hitrejšem sprejemanju velike količine 

podatkov ter ne nazadnje tudi pri ocenjevanju njihovega znanja.  

Slika, zvočni dražljaji, animacija in neposredna interakcija prinašajo v šole nove 

dimenzije učenja. Vloga učitelja in tudi učencev se torej v procesu izobraževanja 

močno spreminja.  

Da bi se uporaba e-Table v prihodnosti povečala oz. bila dostopna še večji množici 

uporabnikov, si lahko pomagamo z upravljanjem znanja (izobraževanjem) ter s 

kratkimi predstavitvami e-Table.  
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8 E-DNEVNIK 

E-Dnevnik je aplikacija, ki v celoti nadomešča klasičen šolski dnevnik. Za uporabo 

e-Dnevnika potrebujemo samo uporabniško ime in geslo ter kratka navodila za 

uporabo. Glavne funkcije e-Dnevnika so organiziranje, vnašanje ter urejanje 

podatkov vodenja posameznega šolskega razreda. 

Slika 31 prikazuje primer uporabe e-Dnevnika v slovenskih šolah. Uporablja ga 

srednja lesarska šola Maribor. 

 

 

 

 

 

Slika 31: E-Dnevnik lesarske šole Maribor 

8.1 Predstavitev aplikacije e-Dnevnik z UML diagrami 

V magistrskem delu predstavljamo, kako bi s pomočjo modeliranja v UML 

nadgradili in povečali organiziranost pri vnašanju, pregledovanju in urejanju 

podatkov v aplikaciji e-Dnevnik. V pomoč nam bo računalniški program Visio (MS 

Visio, 2003). 
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8.1.1  Diagram primerov uporabe  

Diagram primerov uporabe za šolski e-Dnevnik prikazuje slika 32. Diagram je 

sestavljen iz akterjev oz. uporabnikov, posameznih aktivnosti ter povezav. Akterji 

nastopajo zunaj sistema aplikacije e-Dnevnika. Med akterje uvrščamo učitelje, 

dijake, starše, ravnatelj, ter ostale udeležence, prikazane na diagramu. Diagram 

primerov uporabe nam prikazuje posamezne pristojnosti akterjev. Največ pristojnosti 

ima glavni akter, to je razrednik. Posamezne aktivnosti se nahajajo znotraj sistema, te 

so: vpisovanje učnih vsebin, vpisovanje odsotnosti dijakov, urejanja dnevnika itd. 

Aktivnosti so lahko med seboj povezane ali pa največkrat neodvisne. 

E-Dnevnik

Ravnatelj

Učitelj

Svetovalna delavka

Razrednik

Dijaki

Starši

Urejanje dnevnika

Pregled dnevnika

Trţni inšpektor

Vpisovanje odsotnosti

vpisovanje učnih vsebin

Pregled odsotnosti dijakov

Spremljanje aktivnosti in pomoč dijakom

*

*

*

*

*

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

 

Slika 32: Diagram primerov uporabe za e-Dnevnik 
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8.1.2 Diagram zaporedja 

Na diagramu so prikazane aktivnosti, ki jih izvajajo akterji. Diagram zaporedja na 

sliki 33 prikazuje aktivnosti: razrednika, dijakov, staršev, ravnatelja in tržnega 

inšpektorja. Začne se z aktivnostjo razrednika, kjer razrednik kot akter lahko vnaša in 

izpolnjuje e-Dnevnik. Pri vnašanju in urejanju ima polna pooblastila, za razliko od 

staršev in dijakov, ki iz aplikacije lahko samo berejo določene podatke. Diagram 

prikazuje tudi aktivnosti ravnatelja ter aktivnost tržnega inšpektorja. 

ravnatelj razrednik e-Dnevnik trţni inšpektor dijaki, starši

vnesi podatke o učiteljih

izberi razred

vnos razreda

izberi predmet

vnesi predmet

vpiši učno uro

vnos učne ure

izberi dijaka

vpis odsotnih dijakov

prijava v e-dnevnik

preveri gesloogled odsotnosti dijakov

odjava

preveri odjavoodjava uspešna

prijava v e-dnevnik

preveri univ. gesloizberi aktivnost

splošni pregled dnevnika

inšpekcijska redna najava

dodelitev gesla za dostop

prijava v e-dnevnik

preveri geslo
izberi aktivnost

temeljit pregled

prijava v e-dnevnik

preveri geslo

izberi novo aktivnost

vnesi novo aktivnost

vnesi podatke o dijakih

vnesi novo aktivnost

vnos ocenjevanj

vnesi novo aktivnost

odjava iz e.dnevnika

preveri odjavoodjava uspešna

 

Slika 33: Diagram zaporedja za vnašanje in branje podatkov 
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8.1.3 Diagram razredov in objektov 

Pomemben korak v modeliranju informacijskih sistemov je diagram razredov in 

objektov. Na sliki 34 je prikazan diagram razredov in objektov s pripadajočimi 

atributi, najpomembnejšimi operacijami ter medsebojnimi povezavami.  

+Vnesi()

+Popravi()

+Briši()

DIJAKI

-Ime

-Priimek

-Naslov

+Izberi()

PROGRAM

-Ime Programa

+Vnesi()

+Briši()

+Izberi()

RAZREDI

-Ime razreda

-Oznaka razreda

-Smer

+Vnesi()

+Preglej()

ODSOTNOSTI DIJAKOV

-Opravičene ure

-Neopravičene ure

+Ogleduj()

+Vnesi()

+Vpiši()

PREDMETI

-Naziv predmeta

+Preglej()

+Vnesi()

URNIK

-Urnik teorije

-Urnik prakti. pouka

+Vpiši()

+Popravi()

+Preglej()

PREVERJANJE ZNANJA

-Oblika

-Datum

-Ocena

+Vnesi()

+Predvidi()

+Popravi()

UČNE VSEBINE

-Interesne dejavnosti

-Strokovne učne vsebine

-Splošne učne vsebine
+Vnesi()

+Popravi()

+Zbriši()

UČILNICA

-Oznaka/številka

-

+Vnesi()

+Popravi()

+Izbriši()

UČITELJI

-Ime

-Priimek

-Naziv izobrazbe

****

*
*

*
*

*

*
* ** *

* *
*

*

*

*

*

*
*

*

* *

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

 

Slika 34: Diagram razredov in objektov 
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8.1.4 Diagram aktivnosti  

Diagram aktivnosti, ki je prikazan na sliki 35, smo izdelali za posamezno aktivnost in 

sicer za potek vpisa klasične šolske ure. Koraki za izvedbo omenjene aktivnosti so: 

prijava v aplikacijo e-Dnevnik se preveri z uporabniškim imenom in geslom. Če je 

ustrezna (če ni ustrezna, se postopek prijave zaključi), se prijavimo v program. Nato 

izberemo smer poklica razredov, kjer poučujemo, razred ter predmet. Sledi vpis 

tekoče šolske ure v določen prostor. V naslednjem koraku se vpiše morebitne 

odsotne dijake. S tem je prikaz aktivnosti za vpis tekoče ure zaključen. Podoben 

postopek, kot za aktivnost vpisa šolske ure, bi lahko izvedli za kakšno drugo 

aktivnost, npr. vpis preverjanja znanja, interesne dejavnosti dijakov, ipd. 

 

začetek

prijava v e-dnevnik

vnesi geslo

pravilno

začetek

izberi smer poklica izberi razred izberi predmet

izberi šolsko uro

izberi dijake

vpiši odsotne dijake

vpiši opombe

Zaključek, odjava

Ponoven 

vpis

nadaljuj

 

Slika 35: Diagram aktivnosti za vpis odsotnosti dijakov v e-Dnevnik 
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8.2 Sklepni del aplikacije e-Dnevnika 

UML diagrami nam omogočajo na enostaven način prikazati zapletene sisteme ali 

procese, ki jih v obliki teksta težje predstavimo. Hitrost razbiranja podatkov in 

učinkovitost le tega je bistveno večja kot iz tekstovnih zapisov. Procese in sisteme na 

ta način zapišemo pregledno in hitro razumljivo za veliko večino bralcev. Glavni 

namen modeliranja aplikacije e-Dnevnika z UML diagrami je, da omogoča vsem 

akterjem enostaven pregled šolskih podatkov, hitrejšo izvedbo, povezanost z ostalimi 

akterji in nadzor nad izvedbo.  
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9 ANKETA O UPORABI IN ZADOVOLJSTVU Z APLIKACIJAMI 

9.1 Vzorec anketirancev 

Del raziskave je obsegal pripravo in izvedbo ankete med učitelji in dijaki. Namen 

ankete je bil ugotoviti, kakšno je splošno mnenje uporabnikov aplikacij o 

izobraževalnem informacijskem sistemu na šoli. Anketo smo izvedli na vzorcu 96 

anketirancev. Anketirali smo 33 učiteljev in 63 dijakov. Izpolnjevanje ankete smo 

izvedli meseca januarja 2011, anketiranje pa je potekalo postopoma, tekom celega 

tedna. Odgovore, dobljene z anketnim vprašalnikom, smo analizirali glede na 

pogostost odgovorov, jih grafično prikazali ter ovrednotili. 

9.2 Metode dela 

Anketiranje smo izvedli na Tehniškem šolskem centru Nova Gorica. Pri anketiranju 

učiteljev in dijakov (anketa za učitelje in dijake – P1) smo uporabili vprašalnik, s 

katerim smo dobili podatke o splošnem zadovoljstvu uporabnikov aplikacij na šoli. 

Anketa je vključevala vprašanja zaprtega tipa. To pomeni, da je anketiranec omejen 

samo na vprašanja in odgovore, ki so mu ponujeni. 

Anketa je bila preprosto zasnovana in razdeljena na pet sklopov vprašanj. Vsak sklop 

vprašanj je ponujal na razpolago pet odgovorov (1-nizka ocena ali se ne strinjam, 5-

visoka ocena ali zelo se strinjam). Prvo vprašanje se je nanašalo na pogostost 

uporabe posameznih aplikacij, drugo in tretje vprašanje je spraševalo po 

pomembnosti aplikacij za uporabnike in za šolski IS, četrti in peti sklop pa se je 

nanašal na zanesljivost delovanja aplikacij. 

9.3 Rezultati anket 

Vsi anketiranci so imeli enake vprašalnike in so jih izpolnjevali v istem časovnem 

obdobju. 
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9.3.1 Pogostost uporabljenih aplikacij 

Iz odgovorov na vprašanje, kako pogosto uporabljate aplikacije, je razvidno (slika 

36), da učitelji uporabljajo vse aplikacije. Najbolj uporabljajo e-Nadomeščanje in e-

Učilnico, nekoliko manj pa e-Redovalnico. Razlog je ta, da učitelji uporabljajo e-

Nadomeščanje in e-Učilnico vsak dan, za razliko od e-Redovalnice, ki jo uporabljajo 

le občasno, v času ocenjevanja. 

 

Slika 36: Pogostost uporabljenih aplikacij pri učiteljih 

Podobno lahko ugotovimo tudi pri anketiranih dijakih (slika 37), saj le-ti uporabljajo 

vse aplikacije, pri čemer so najbolj naklonjeni uporabi e-Učilnice ter e-

Nadomeščanju. Nekoliko manjšo uporabo e-Redovalnice si poleg tega, da se 

uporablja le občasno, lahko razlagamo tudi s tem, da določeno oviro pri nemoteni 

uporabi predstavljajo še problemi z uporabniškimi imeni in gesli. 
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Slika 37: Pogostost uporabljenih aplikacij pri dijakih 

9.3.2 Pomembnost aplikacij za posameznika 

Drugo vprašanje se je nanašalo na pomembnost aplikacij za posameznega 

uporabnika. Tudi pri tem vprašanju so učitelji dali visoke ocene aplikacijam (slika 

38). To pomeni, da se zavedajo, da jim aplikacije olajšajo delo pri izvajanju vzgojno-

izobraževalnega dela. 

 

Slika 38: Pomembnost aplikacij za učitelje 
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Anketa je pokazala, da tudi dijakom, podobno kot učiteljem, aplikacije pomenijo 

veliko, pri čemer so najvišje ocene namenjali e-Nadomeščanju (slika 39). Razlog za 

to vidimo v tem, da učencem ni vseeno, katerim učnim uram bodo prisostvovali. 

Dijaki se lahko tako dan prej dobro pripravijo na šolsko uro, ko se bo ura 

nadomeščanja izvajala. 

 

 

Slika 39: Pomembnost aplikacij za dijake 

9.3.3 Pomembnost aplikacij za šolski IS 

Odgovori o pomembnosti aplikacij za šolski sistem (slika 40, 41) lahko kažejo na 

korelacijo z drugim vprašanjem. Sklepali bi lahko, da če so aplikacije pomembne za 

uporabnike, so pomembne tudi za šolski sistem. Izkazalo se je, da ta domneva pri 

učiteljih za e-Nadomeščanje in e-Redovalnico drži, za e-Učilnico pa ne. Slika 40 je 

podobna Gaussovi krivulji, premaknjeni nekoliko v desno, kar pomeni, da so vse 

ocene normalno porazdeljene po pomembnosti. Učitelji menijo, da so vse aplikacije 

enako pomembne za nemoteno delovanje šolskega IS. 
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Slika 40: Mnenje učiteljev o pomembnosti aplikacij za šolski IS 

Več kot polovica dijakov meni, da sta za šolski IS zelo pomembni e-Učilnica in e-

Nadomeščanje, nekoliko manj pa e-Redovalnica (slika 41). Verjetno zaradi tega, ker 

sta prvi dve omenjeni aplikaciji v uporabi zelo pogosto, za razliko od e-Redovalnice, 

kjer je uporaba občasna. 

 

Slika 41: Mnenje dijakov o pomembnosti aplikacij za šolski IS 
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9.3.4 Zadovoljstvo z uporabo aplikacij 

Ugotavljamo, da je velika večina učiteljev zadovoljna z uporabo aplikacij (slika 42). 

Razlog je nedvomno ta, da jim aplikacije nudijo hitro, enostavno ter varno vnašanje 

in pregledovanje podatkov. 

 

Slika 42: Zadovoljstvo učiteljev z uporabo aplikacij 

Nekoliko drugače je bilo pri anketiranih dijakih, ki menijo, da jim uporaba e-

Redovalnice ne prinaša velikega zadovoljstva, mogoče prav zaradi slabih ocen (slika 

43). Zadovoljstvo dijakov je pogojeno tudi z vprašanjem o zanesljivosti delovanja 

aplikacij (slika 45). 

 

Slika 43: Zadovoljstvo dijakov z uporabo aplikacij 
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9.3.5 Zanesljivost delovanja aplikacij 

Večina učiteljev je mnenja, da je zanesljivost delovanja aplikacij velika, pri čemer 

največjo zanesljivost pripisujejo delovanju e-Učilnice (slika 44). 

 

Slika 44: Mnenje učiteljev o zanesljivosti delovanja aplikacij 

Če rezultate ankete primerjamo z dejanskim delovanjem aplikacij, ugotovimo, da so 

učitelji odgovarjali dokaj korektno. Po podatkih administratorja na naši šoli  

povprečno enkrat do dvakrat mesečno pri aplikacijah pride do težav, vendar so te 

majhne in hitro rešljive. Administrator ocenjuje, da težave z delovanjem aplikacij 

trajajo največ eno uro mesečno. 

Po mnenju dijakov (slika 45) je najbolj zanesljivo delujoča aplikacija e-Učilnica, 

najmanj pa e-Redovalnica. Razlog bi lahko bil v tem, da e-Učilnico uporablja samo 

določena skupina uporabnikov (vsak učitelj ima svojo e-Učilnico), e-Redovalnico pa 

lahko uporablja vsa šola posamično ali istočasno. Zato pride velikokrat do počasnega 

delovanja e-Redovalnice. 
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Slika 45: Mnenje dijakov o zanesljivosti delovanja aplikacij 

9.4 Zahtevnejše analize anketnih vprašanj 

V podpoglavju 9.3 smo analizirali rezultate frekvenčne analize ankete. Ker nam 

frekvenčna analiza zaradi preprostosti ne poda določenih odgovorov, bomo v tem 

podpoglavju prikazali še dodatne statistične parametre (povprečne vrednosti, 

preverili hipoteze neodvisnosti oz. odvisnosti posameznih spremenljivk). 

9.4.1 Aritmetična sredina oz. povprečna vrednost 

Povprečna vrednost je najpomembnejši statistični parameter. V tabeli 1 so zbrani 

povprečni rezultati posameznih vprašanj, ki smo jih zastavljali anketirancem. 

Najvišjo povprečno oceno 4,17 (od najvišje 5) je dobilo vprašanje pomembnosti e-

Nadomeščanj za posameznika ter pomembnost e-Nadomeščanj za šolo 4,14. Najnižja 

povprečna ocena 2,76 pa pripada zadovoljstvu pri uporabi e-Redovalnice. Najvišji 

standardni odklon zasledimo pri pogostosti uporabe e-Redovalnice (1,35) ter pri 

zadovoljstvu z uporabo e-Redovalnice (1,36). Najmanjši odklon zasledimo pri 

zanesljivostih delovanja aplikacij (0,98 in 0,99) (tabela 1). 
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Tabela 1: Povprečna vrednost ocen in standardni odklon pri posameznih vprašanjih 

Podatki 
Povprečna 

vrednost 

 

Standardni odklon 

Pogostost uporabe e-Učilnice 3,67 1,27 

Pogostost uporabe e-Redovalnica 2,36 1,35 

Pogostost uporabe e-Nadomeščanj 3,96 1,13 

Pomembnost za posameznika_e-

Učilnica 
3,79 1,10 

Pomembnost za posameznika e-

Redovalnica 
2,81 1,28 

Pomembnost za posameznika e-

Nadomeščanje 
4,17 0,95 

Pomembnost za šolo e-Učilnica 4,00 1,07 

Pomembnost za šolo e-Redovalnica 3,47 1,16 

Pomembnost za šolo e-

Nadomeščanje 
4,14 0,97 

Zadovoljstvo pri uporabi e-Učilnice 3,82 1,04 

Zadovoljstvo pri uporabi e-

Redovalnice 
2,76 1,36 

Zadovoljstvo pri uporabi e-

Nadomeščanj 
3,82 1,04 

Zanesljivost delovanja e-Učilnice 3,89 0,99 

Zanesljivost delovanja e-

Redovalnice 
3,01 1,24 

Zanesljivost delovanja e-

Nadomeščanj 
3,74 0,98 

 

9.4.2 Pogojna povprečja po profilu 

V tabeli 2 prikazujemo povprečno vrednost odgovorov po profilu, torej kako so 

odgovarjali dijaki in profesorji. Največji odklon med dijaki in profesorji se kaže pri 

aplikaciji e-Redovalnica. To je seveda razumljivo in nedvomno povezano s 

preverjanjem in ocenjevanjem znanja. Dijaki so nekoliko bolj prepričljivi, ko 

uporabljajo e-Učilnico ter e-Nadomeščanje, za razliko od profesorjev, ki so bolj 

zadovoljni z uporabo aplikacij.  
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Tabela 2: Povprečna vrednost in standardni odklon po profilu 

 

*D (dijaki), P(profesorji) 

Zaupanje v zanesljivost delovanja aplikacij je pri profesorjih nekoliko višje kot pri 

dijakih. V tabeli 2 so prikazana tudi posamezna standardna odstopanja, iz katerih 

lahko takoj razberemo najvišja odstopanja med anketiranci (vrednosti so višje ali 

nižje od 1). 

Podatki Profil * 

Povprečna 

vrednost 

Standardni 

odklon 

Pogostost uporabe e-Učilnice D 3,77 1,19 

  P 3,49 1,40 

Pogostost uporabe e-Redovalnice D 2,03 1,14 

  P 2,94 1,49 

Pogostost uporabe e-Nadomeščanj D 4,15 1,05 

  P 3,63 1,21 

Pomembnost za posameznika e-Učilnica D 3,93 1,00 

  P 3,54 1,24 

Pomembnost za posameznika e-Redovalnica D 2,62 1,34 

  P 3,14 1,12 

Pomembnost za posameznika e-Nadomeščanje D 4,33 0,85 

  P 3,89 1,05 

Pomembnost za šolo e-Učilnica D 4,05 1,09 

  P 3,91 1,04 

Pomembnost za šolo e-Redovalnica D 3,36 1,23 

  P 3,66 1,03 

Pomembnost za šolo e-Nadomeščanje D 4,34 0,89 

  P 3,77 1,00 

Zadovoljstvo pri uporabi e-Učilnice D 3,89 1,05 

  P 3,71 1,02 

Zadovoljstvo pri uporabi e-Redovalnice D 2,44 1,34 

  P 3,31 1,23 

Zadovoljstvo pri uporabi e-Nadomeščanj D 4,00 0,93 

  P 3,51 1,15 

Zanesljivost delovanja e-Učilnice D 3,87 1,01 

  P 3,91 0,98 

Zanesljivost delovanja e-Redovalnice D 2,74 1,35 

  P 3,49 0,85 

Povprečje od zanesljiv e-Nadomeščanj D 3,80 0,96 

  P 3,63 1,00 
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9.4.3 Test χ
2
  

Statistične analize temeljijo na postavljanju, preverjanju in sprejemanju ali 

zavračanju domnev. Raziskovalna domneva (hipoteza) je še nedokazana trditev, ki jo 

želimo potrditi ali zavrniti z raziskovalnim delom, statistična domneva pa je še 

nedokazana trditev o lastnosti slučajne spremenljivke. Pri preverjanju statistične 

odvisnosti med dvema slučajnima spremenljivkama običajno najprej zapišemo dve 

statistični domnevi: 

- osnovno domnevo (H), ki pravi, da se preiskovane vrednosti med seboj 

statistično razlikujejo; 

- ničelno ali nasprotno domnevo (H0), ki trdi, da razlik ni ali pa so zgolj 

naključne. 

Če zavrnemo ničelno domnevo, potem sprejmemo osnovno domnevo, saj si 

omenjeni domnevi nasprotujeta (Košmelj, 2001). 

S  prilagoditvenim testom χ
2 

(hi-kvadrat) ugotavljamo, kako se empirični podatki 

prilagajajo neki porazdelitveni funkciji. Zamislimo si primer, pri katerem smo z 

vzorcem razsežnosti n dobili empirično zbirno porazdelitev Fn(x), za katero 

domnevamo, da jo je mogoče opisati s teoretično zbirno porazdelitveno funkcijo 

F0(x). Za ugotavljanje ujemanja uporabimo metodo zavračanja H(Fn=F0). Kadar 

vrednost statistike, ki jo izračunamo, ne pade v kritično področje, hipoteze ne 

zavrnemo.  

Tabela 3: Prikaz združitev posameznih ocen 

 

 

 

 

 Spremenljivka X  

Spremenljivka Y v1 v2 skupaj 

v1 11n̂  21n̂  Yn1̂  

v2 12n̂  22n̂  Yn2
ˆ  

skupaj 1
ˆ

Xn  2
ˆ

Xn  n  
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V tabeli 3 so prikazane dejanske frekvence za dve spremenljivki X in Y z dvema 

vrednostma. Za vsako celico izračunamo še teoretične frekvence po naslednji 

formuli: 

n

nn
n iYXi

ij

ˆˆ 
  

Za izračun statistike H jih po naslednji formuli primerjamo z dejanskimi 

frekvencami: 

  




kx

i

ky

j
ij

ijij

n

nn
H

1 1

2)ˆ(
                                                                                        (1) 

Pri tem velja posebej izpostaviti omejitev, da test χ
2
 velja za zanesljivega, če 

dejanske in teoretične frekvence niso premajhne. Običajno zahtevamo, da je vrednost 

vsake frekvence vsaj 5. Če se to ne zgodi, lahko povečamo število poskusov, ali pa 

združimo manj verjetne vednosti med seboj. V našem primeru smo zato združili 5 

vrednosti (ocene 1, 2, 3, 4 in 5) v 2 vrednosti (A = {1, 2, 3} in B = {4, 5}), ki smo ju 

potem uporabili pri izračunu statistike.  

Test χ
2 

testira naše trenutne rezultate proti ničelni hipotezi, da sta dve opazovani 

spremenljivki med seboj neodvisni. Po izračunu dejanske vrednosti χ
2
 ugotovimo, s 

kakšno verjetnostjo lahko zavrnemo ničelno hipotezo kot napačno. Če je ta verjetnost 

dovolj visoka (na primer višja od mejne vrednosti 95 %), potem sklepamo, da ničelna 

hipoteza ne velja in sta torej spremenljivki medsebojno odvisni. V nasprotnem 

primeru, ko je ta verjetnost manjša od mejne vrednosti 95 %, ničelno hipotezo 

sprejmemo. 

 

Medsebojna odvisnost med pomembnostjo in zanesljivostjo delovanja e-Učilnice 

V tem razdelku smo se odločili za medsebojno primerjavo dveh spremenljivk. Med 

seboj primerjamo dve vprašanji, ki smo jih zastavili anketirancem: kako pomembna 

je e-Učilnica za posameznika in kako zanesljiva je aplikacija e-Učilnica. S pomočjo 

vrtilnih tabel v programu Microsoft Excel (MS Excel, 2007) izdelamo tabelo 

dimenzij 5x5. V vrtilni tabeli so zajeti posamezni odgovori anketirancev. Tabela 4 
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prikazuje poenostavitev vrtilne tabele, kjer so prikazani podatki, ki pomenijo 

seštevek ocen posameznih anketirancev. S tem se izognemo praznim poljem v vrtilni 

tabeli in povečamo zanesljivost rezultatov. Črka A pomeni empirični seštevek ocen 

od 1 do 3, črka B pa seštevek ocen od 4 do 5. Iz tabele 4 vnesemo podatke v formulo 

(1) (Jamnik, 1989) in izračunamo statistiko H = 5,77. 

Tabela 4: Združitev ocen pri anketnem vprašanju e-Učilnica 

 

 

 

Prostostne stopnje izračunamo po enačbi (2) (Jamnik, 1989) in dobimo, da je število 

prostostnih stopenj PS = 1, saj sta dimenziji tabele (število vrstic in število stolpcev) 

enaki 2. 

)1()1(  kykxPS                                                                                               (2)                              

Za izračunani rezultat statistike H = 5,77 ter za prostostno stopnjo PS = 1 smo 

uporabili tabelo 5 (Jamnik, 1989) za interpolacijo verjetnosti α. 

Tabela 5: Porazdelitev χ 
2 

(Jamnik, 1989) 

 α 

PS 0,995 0,99 0,975 0,95 0,05 0,025 0,01 0,005 

1 0,000 0,000 0,001 0,004 3,841 5,024 6,635 7,879 

2 0,010 0,020 0,051 0,103 5,991 7,378 9,210 10,597 

3 0,072 0,115 0,216 0,352 7,815 9,348 11,345 12,838 

4 0,207 0,297 0,484 0,711 9,488 11,143 13,277 14,860 

5 0,412 0,554 0,831 1,145 11,070 12,832 15,086 16,750 

6 0,676 0,872 1,237 1,635 12,592 14,449 16,812 18,548 

7 0,989 1,239 1,690 2,167 14,067 16,013 18,475 20,278 

8 1,344 1,647 2,180 2,733 15,507 17,535 20,090 21,955 

9 1,735 2,088 2,700 3,325 16,919 19,023 21,666 23,589 

10 2,156 2,558 3,247 3,940 18,307 20,483 23,209 25,188 

 

Izračunana vrednost se nahaja med verjetnostjo α = 0,025 in α = 0,01. Z linearno 

interpolacijo izračunamo verjetnost α po enačbah (3) (Jamnik, 1989):  

 Zanesljivost delovanja 

Pomembnost za 
posameznika A (1,2,3) B (4,5) 

A (1,2,3) 16 21 

B (4,5) 12 47 
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d



                                                                                   (3) 

za naš primer. Dobimo rezultat α = 0,018 < 0,05. Tveganje, da bomo napačno 

zavrnili ničelno hipotezo, da je pomembnost za posameznika neodvisna od njegove 

ocene zanesljivosti delovanja, je torej manjše od 1,8 %. Spremenljivki sta zato 

statistično odvisni.  

 

Medsebojna odvisnost spremenljivk med pomembnostjo in zanesljivostjo 

delovanja e-Redovalnice 

Tudi tukaj med seboj testiramo neodvisnost spremenljivk: kako pomembna za 

posameznika je e-Redovalnica ter kako zanesljiva je aplikacija e-Redovalnica. Iz 

tabele 6 vnesemo podatke v  formulo (1) in izračunamo statistiko H = 12,26. 

Tabela 6: Združitev ocen pri anketnem vprašanju e- Redovalnice 

 

 

 

 

Za izračunani rezultat statistike H = 12,26 ter za prostostno stopnjo PS = 1 smo v 

tabeli 5 (Jamnik, 1989) odčitali, da je vrednost večja od vrednosti 3,841, ki je mejna 

vrednost za α = 0.05. Tveganje, da napačno zavrnemo ničelno hipotezo, da sta 

pomembnost e-Redovalnice za posameznika in pomembnost e-Nadomeščanja za 

posameznika med seboj neodvisna, je manjše kot 5 %. Zato hipotezo zavrnemo in 

potrdimo medsebojno odvisnost obeh spremenljivk. 

 

Medsebojna odvisnost spremenljivk med pomembnostjo in zanesljivostjo 

delovanja e-Nadomeščanj 

Isti postopek kot v prejšnjih dveh primerih ponovimo tudi tukaj, le da med seboj 

primerjamo vprašanji: kako pomembno je e-Nadomeščanje za posameznika ter kako 

 Zanesljivost delovanja 

Pomembnost za 
posameznika A (1,2,3) B (4,5) 

A (1,2,3) 46 17 

B (4,5) 11 20 
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zanesljivo je njegovo delovanje. Dobljene podatke iz tabele 7 vnesemo v formulo (1) 

(Jamnik, 1989) za izračun statistike H in dobimo rezultat H = 5,50. 

 

Tabela 7: Združitev ocen pri anketnem vprašanju e-Nadomeščanje 

 

 

 

 

Prostostne stopnje izračunamo po enačbi (2) (Jamnik, 1989) in tudi tu dobimo, da je 

število prostostnih stopenj PS = 1. Za izračunani rezultat statistike H = 5,50 ter za 

prostostno stopnjo PS = 1 odčitamo verjetnost α po tabeli 5.  

Izračunana vrednost se nahaja med verjetnostjo α = 0,025 in α = 0,01. Z linearno 

interpolacijo izračunamo verjetnost α po enačbi (3) (Jamnik, 1989), ki znaša α = 

0,0205 < 0,05 Tveganje, da bomo napačno zavrnili ničelno hipotezo, je manjše od 

2,05 %. Spremenljivki sta torej tudi v tem primeru statistično odvisni. 

V sklopu obširnejše raziskave bi na podoben način lahko preverili tudi odvisnosti 

med ostalimi spremenljivkami (npr. med mnenji profesorjev in dijakov, med 

spoloma, itd.), vendar omenjena naloga presega okvire tega magistrskega dela. 

Opozoriti velja še na deljstvo, da so glede na specifično populacijo na Tehniškem 

šolskem centru v Novi Gorici ženske zastopane v manjšini (v anketi zajetih le 10 

žensk), kar lahko vpliva na zanesljivost izračunanih rezultatov odvisnosti med 

mnenji po spoloma. 

 

 

 

 

 Zanesljivost delovanja 

Pomembnost za 
posameznika A (1,2,3) B (4,5) 

A (1,2,3) 12 7 

B (4,5) 26 51 
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10 ZAKLJUČEK 

Moderni integrirani sistemi v učilnicah pomagajo učiteljem pri pouku vzbuditi 

pozornost dijakov, jih motivirati, jim pomagati pri hitrejšem sprejemanju velike 

količine podatkov ter ne nazadnje tudi oceniti njihovo znanje.  

V magistrskem delu smo na začetku na kratko predstavili UML diagrame. Grafično 

smo prikazali delovanje posameznih komponent šolskega informacijskega sistema. 

Kot prvo aplikacijo smo prikazali delovanje in uporabo e-Redovalnice, katere glavni 

namen je informatizirati obstoječo klasično šolsko redovalnico. Sledila je aplikacija 

e-Pomoč uporabnikom, katere glavni cilj je pomagati osebam, ki imajo računalniške 

težave, in jih sami ne znajo rešiti. V magistrskem delu smo predstavili aplikacijo e-

Nadomeščanje z UML diagrami. E-Nadomeščanje je spletna rešitev za vse, ki so na 

kakršenkoli način vezani na potek in izvajanje pouka. Omogoča jim, da si lahko 

vnaprej pogledajo in se pripravijo na odsotnost učitelja. V naslednjem poglavju smo 

opisali in grafično predstavili delovanje sistema e-Učilnica. Zaradi boljšega 

razumevanja in interpretiranja aplikacije smo se odločili za slikovni oz. grafični 

prikaz delovanja. Glavni namen aplikacije e-Učilnica je učiteljem in dijakom olajšati 

poučevanje in učenje. V magistrskem delu smo obravnavali e-Tablo s pomočjo 

metod upravljanja znanja. S to metodologijo izboljšamo motivacijo in uspešnost 

dijakov, zato učenje na temelju raziskovanja postane dinamična učna izkušnja. V 

delu smo prikazali načrt izdelave e-Dnevnika s pomočjo UML diagramov, ki bi v 

primeru vpeljave omogočal vsem uporabnikom enostaven pregled šolskih podatkov, 

hitrejšo izvedbo ter povezanost z izvedbo. Rezultati ankete, ki smo jo izvedli med 

dijaki in učitelji, so pokazali, kakšno je njihovo splošno mnenje o aplikacijah, ki se 

izvajajo na naši šoli. Učitelji in dijaki so izražali svoja mnenja in aplikacije 

ocenjevali na podlagi danih odgovorov, ki so jih obkroževali (vprašalnik zaprtega 

tipa v prilogi P1). 

Vprašanja, ki smo jih zastavili učiteljem in dijakom, so se med seboj povezovala. To 

pomeni, da so mnoga vprašanja zastavljena tako, da naj bi dala podobne rezultate. 

Anketa med učitelji in dijaki je pokazala, da so le ti večinoma zadovoljni z uporabo 

in delovanjem aplikacij. Večina anketirancev je bolj naklonjena e-Učilnici ter e-

Nadomeščanju, mogoče prav iz razloga, ker jih vsakodnevno uporabljajo, za razliko 

od e-Redovalnice, kjer je uporaba občasna. 
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Zelo pomembna je skrb za sodelavce, da se jim pomaga, se jih spodbuja in 

opogumlja k izobraževanju, saj je za nekatere starejše učitelje uporaba računalnika še 

vedno neznanka. Pri uvajanju novosti je velikokrat vsaj delno prisoten odklonilen 

odnos. Vendar pa, na veliko presenečenje vseh, ob uvajanju opisanih aplikacij tega ni 

bilo. Za kolektiv je bila postopoma organizirana predstavitev sistemov, na kateri so 

udeleženci dobili geslo za dostop do posameznih aplikacij. Aplikacije uporabljajo vsi 

strokovni delavci razen tehničnega osebja.  

Na Tehniškem šolskem centru v Novi Gorici  uporabljamo vse aplikacije, nimamo pa 

še izdelanega E-Dnevnika, zato bo magistrsko delo v pomoč pri njegovi izdelavi. Z 

rednim izobraževanjem poskušamo spodbujati učitelje k čim večji uporabi aplikacij, 

ki jih tudi stalno izboljšujemo in posodabljamo. 
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PRILOGA 1: ANKETNI VPRAŠALNIK 

Ocenite, v kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami.  

Lestvica 1 do 5 pomeni: 1 nizka ocena (se ne strinjam) …. 5 visoka ocena (se zelo strinjam). 

 

Kako pogosto uporabljate spodaj naštete aplikacije?i                         

Pomembnost dejavnika – ocena            

     

Interaktivno učilnico (e-Učilnico) 1 2 3 4 5 

Interaktivno redovalnico (e-Redovalnico) 1 2 3 4 5 

Interaktivno nadomeščanje (e-Nadomeščanje) 1 2 3 4 5 

 

 

 

 Kako pomembne so za vas spodnje aplikacije?iiiiiiiiii 

Pomembnost dejavnika - ocena 

     

Interaktivno učilnico (e-Učilnico) 1 2 3 4 5 

Interaktivno redovalnico (e-Redovalnico) 1 2 3 4 5 

Interaktivno nadomeščanje (e-Nadomeščanje) 1 2 3 4 5 

 

 

 

Kako pomembne so aplikacije za šolski sistem? 

Pomembnost dejavnika - ocena 

     

Interaktivno učilnico (e-Učilnico) 1 2 3 4 5 

Interaktivno redovalnico (e-Redovalnico) 1 2 3 4 5 

Interaktivno nadomeščanje (e-Nadomeščanje) 1 2 3 4 5 
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Ali ste zadovoljni z delovanjem spodnjih aplikacij?iii 

Pomembnost dejavnika - ocena 

     

Interaktivno učilnico (e-Učilnico) 1 2 3 4 5 

Interaktivno redovalnico (e-Redovalnico) 1 2 3 4 5 

Interaktivno nadomeščanje (e-Nadomeščanje) 1 2 3 4 5 

 

 

Oceni zanesljivost delovanja spodnjih aplikacij?iiiiiii 

Pomembnost dejavnika - ocena 

     

Interaktivno učilnico (e-Učilnico) 1 2 3 4 5 

Interaktivno redovalnico (e-Redovalnico) 1 2 3 4 5 

Interaktivno nadomeščanje (e-Nadomeščanje) 1 2 3 4 5 

 

PODATKI O ANKETIRANCU: 

  1. PROFIL a) dijak b) profesor 

  2. SPOL a) moški b) ţenska  

  3. STAROST a)  

do 20 let 

b) 

21 – 30 let 

c) 

31 – 40 let 

d) 

41 – 50 let 

e) 

51 – 60 let 

 

 

Hvala za sodelovanje! 

 


